WYKŁADY skierowane są dla uczniów szkół ponadpodstawowych, odbywają się zawsze
w czwartki w dużej auli, w godz. 10.00 – 13.00, cena 12 zł za osobę

Plan na semestr letni
12.01.17 * Sfery Ziemi - wzajemne interakcje (AB)
26.02.15
Budowa Układu
Słonecznego
(AB)
09.02.17 * Datowanie
dziejów
Ziemi (WK)
** Procesy
Ziemia we
Wszechświecie(WK)
(AB)
endogeniczne
05.03.15 **Struktura
16.02.17
Strukturademograficzna
demograficznaludności
ludności (SP)
(SP)
** Wnętrze
Ziemi
(AB)
Współczesne migracje ludności (SS)
12.03.15
Geneza
i typy igleb
(OR) Ziemi (AB)
23.02.17 * Ruch
wirowy
obiegowy
*
Ewolucja
człowieka
(AB) (AB)
* Budowa Układu Słonecznego

Wykładowcy:
dr Andrzej Boczarowski (AB)
dr hab. prof. UŚ Ojmahmad Rahmonov (OR)
dr Wojciech Krawczyński (WK)
dr Sławomir Pytel (SP)
Wykładowcy:
dr Sławomir
Sitek (SS)
dr
Andrzej
Boczarowski
dr Artur Widawski
(AW) (AB)
prof. UŚ dr hab. Ojmahmad Rahmonov (OR)
prof. UŚ dr hab. Mariusz Rzętała
dr Sławomir Pytel (SP)
dr Sławomir Sitek (SS)
dr Wojciech Krawczyński (WK)

19.03.15
na Wszechświecie
Świecie (SP) (AB)
02.03.17 **Konflikty
Ziemia we
* Tektonika płyt litosfery (AB)
09.03.17 * Wnętrze Ziemi (AB)
26.03.15 * Katastrofy
Procesy endogeniczne
naturalne (AB)(WK)
* Sfery Ziemi - wzajemne interakcje (AB)
16.03.17 * Tektonika płyt litosfery (AB
16.04.15 **Organizacje
polityczne
na Świecie (SS)
Geneza i typy
gleb (OR)
* Hydrosfera (AB)
23.03.17 * Kronika dziejów Ziemi (AB)
30.04.15 * Globalne problemy środowiska przyrodniczego (MRz)
30.03.17 ** Konflikty
na świecie
(SP) zmiany klimatu (AB)
Efekt cieplarniany
i naturalne
* Organizacje polityczne (SS)
14.05.15 * Rośliny w ruchu (AB)
06.04.17 **Atmosfera
(AW) (AB)
Epoka potworów
* Efekt cieplarniany i naturalne zmiany klimatu (AB)
21.05.15 * Ewolucja ciała - rozmiar i kształt (AB)
20.04.17 * Dla
DNIkogo
ZIEMI
( linkkwiaty
na stronie
głównej )
kwitną
(AB)
27.04.17**Łowcy
Jak staliśmy
się ludźmi
28.05.15
i ofiary
(AB) (AB)
* Ewolucja ciała - wzrok (AB)
11.05.17 * Epoka potworów (AB)
* Łowcy i ofiary (AB)
18.05.17 * Ewolucja ciała - kształt i rozmiar (AB)
* Ewolucja ciała - wzrok (AB)
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W tytule proszę wpisać : Nazwę szkoły oraz hasło: Subkonto Muzeum

Wykłady dodatkowe dla szkół ponad gimnazjalnych na zamówienie w
czerwcu:
1. Zróżnicowanie narodowościowe Europy.
2. Zróżnicowanie etniczne Afryki.
3. Religie Świata
4. Historia rozwoju miast europejskich w okresie odkryć geograficznych.
5. Rynek pracy województwa śląskiego
Wykłady prowadzi dr hab. Anna Runge
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