Zajęcia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2017/2018
Miejsce: Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ w Zamościu, ul. Zamoyskiego 64
Czas trwania: 45-60 minut
1. Czy możemy bezpiecznie podróżować samolotami? Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w
transporcie lotniczym - płk. dr hab. T. Compa
2. Czy czujesz się bezpieczny? Współczesne zagrożenia w przestrzeni publicznej płk. A. Podhorodecki
3. Czy grozi nam brak energii elektrycznej? Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski dr J. Misiagiewicz
4. Czy czujesz się Europejczykiem? Współczesne problemy integracji europejskiej dr Ł. Potocki
5. Czy na pewno wiemy jakie są inne narody? Stereotypy etniczne - dr E. Pogorzała
6. Co nam zagraża w ruchu drogowym? - dr hab. inż. R. Longwic
7. Rekonstrukcja wypadków drogowych - dr hab. inż. R. Longwic
8. Logistyka – czym jest i dlaczego jest potrzebna - dr hab. inż. R. Longwic
9. Polskie samochody - dr inż. Z. Kiernicki
10. Budowa i zasada działania paneli fotowoltaicznych - dr S. Tryka
11. Zastosowanie programu Mathcad do obliczeń wybranych zagadnień z techniki i fizyki prof. dr hab. M. Pashechko
12. Współczesna komunikacja miejska - dr inż. S. Tarkowski
13. TIR-y na tory – czy to możliwe? - dr inż. A. Nieoczym
14. Jak powstają projekty maszyn – modelowanie przestrzenne - dr inż. A. Nieoczym
15. Tłumaczenie – sztuka czy rzemiosło? - mgr M. Kowalczyk
16. What do you know about cyberbullying? - mgr J. Niewiadomska
17. Transkrypcja fonetyczna – mity i uprzedzenia - mgr K. Niewiadomski
18. Pierwsza pomoc przedmedyczna - dr F. Parnicki
19. Taniec, gry i zabawy ruchowe (teoria i praktyka) - dr M. Bochenek, dr P. Wołosz
20. Bezpieczeństwo w turystyce aktywnej - dr P. Kędra
21. Przemijanie w sentencjach filozofów i pisarzy - dr I. Kurzępa
22. Stres ma wielkie oczy i co z tym zrobić? - dr H. Iwańczyk
23. Wykorzystanie kulturoterapii w procesie wychowawczym (wykład śpiewany) - dr J. Skwarek
24. Tolerancja sposobem na przyjaźń - mgr A. Gałan
Miejsce: Laboratorium Tworzyw Sztucznych PWSZ w Zamościu, ul. Szczebrzeska 31
Czas trwania: 45-60 minut
1. Wytwarzanie produktów z tworzyw sztucznych - dr inż. B. Samujło

