Tematy zajęć dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2018/2019

1. Co nam zagraża w ruchu drogowym? – dr hab. inż. Rafał Longwic
2. Rekonstrukcja wypadków drogowych – dr hab. inż. Rafał Longwic
3. Logistyka – czym jest i dlaczego jest potrzebna? – dr hab. inż. Rafał Longwic
4. Polskie samochody – dr inż. Zbigniew Kiernicki
5. Budowa i zasada działania paneli fotowoltaicznych – dr Stanisław Tryka
6. Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich z wykorzystaniem programu
Mathcad – prof. dr. hab. inż. Mykhaylo Pashechko
7. TIR-y na tory – czy to możliwe? – dr inż. Aleksander Nieoczym
8. Jak powstają projekty maszyn – modelowanie przestrzenne – dr inż. Aleksander
Nieoczym
9. Wytwarzanie produktów z tworzyw sztucznych – dr inż. Bronisław Samujło
10. Termowizja w zastosowaniach przemysłowych – dr hab. inż. Tomasz Garbacz
11. Opakowania z folii. Jak to się robi? – dr hab. inż. Tomasz Garbacz
12. Wyroby z tworzyw sztucznych – takie to proste – dr hab. inż. Tomasz Garbacz
13. Frezowanie CNC Aluminium – wybrane zagadnienia oraz pokaz obróbki na frezarce 3
osiowej CNC – mgr inż. Marcin Bednarz
14. Przywództwo i style kierowania (praca w zespole w formie gry) – dr Katarzyna Szmidt,
mgr Anna Kierepka-Kasztelan
15. Innowacyjność w płatnościach bezgotówkowych – dr Elżbieta Dziura
16. Rachunkowość w świecie biznesu – dr Maria Kierepka
17. Czy jeszcze warto uczyć się języków? Rzecz o narzędziach translatorskich XXI wieku
– Google Translator, DeepL, Microsoft Translator itp. – czyli czy człowiek nadal jest
lepszy od sztucznej inteligencji? – mgr Marcin Kowalczyk
18. Generacja Digital Connected: 3K+2. Potencjał naukowy i implikacje życia cyfrowego
– dr Agata Waszek
19. A soft handshake, czyli jak witać się z Anglikiem – dr hab. Wojciech Nowicki
20. Pozaracjonalne czynniki w relacjach międzyludzkich – dr Irena Kurzępa
21. Strach ma wielkie oczy i co z tym zrobić? – dr Halina Iwańczyk
22. Poczucie własnej wartości – dr Halina Iwańczyk
23. Pierwsza pomoc przedmedyczna – dr Florian Parnicki
24. Taniec, gry i zabawy ruchowe (teoria i praktyka) – dr Marcin Bochenek

25. Bezpieczeństwo w turystyce aktywnej – dr Przemysław Kędra
26. Kompetencje międzykulturowe we współczesnym świecie - uważaj na gesty za granicą
– płk dr Stanisław Dubaj
27. Wakacje przed studiami w PWSZ Zamość – turystyka na trójstyku granic Polska –
Ukraina – Słowacja – płk dr Stanisław Dubaj
28. Otwarcie granic a problem bezpieczeństwa – aspekty praktyczne pogranicza polskoukraińskiego – płk dr Stanisław Dubaj
29. Dualizm współczesnego terroryzmu: jako narzędzie zbrodni w rękach terrorystów oraz
manipulacji w rękach polityków – dr Małgorzata Niedźwiedź
30. Zarządzanie ryzykiem nie takie straszne jak go malują – mjr mgr inż. Ryszard
Klimaszewski
31. Jaką ofiarę trzeba ponieść, by nie stać się ofiarą: czyli jak zadbać o własne
bezpieczeństwo – płk mgr Marian Puszka
32. Ani przestępca, ani ofiara: czyli żywot człowieka wolnego i poczciwego – płk mgr
Marian Puszka
33. Współczesne procesy migracyjne i demograficzne w Europie i w Polsce – płk dr
Ryszard Suduł
34. Zawody w strzelaniu z broni laserowej – płk. mgr inż. Andrzej Podhorodecki
35. Współczesne zagrożenia w przestrzeni publicznej – płk. mgr inż. Andrzej Podhorodecki

