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
Plan na semestr letni
26.02.15 * Budowa Układu Słonecznego (AB)
22.02.18** Ziemia
Ruchywe
Ziemi
ich konsekwencje
Wszechświecie
(AB) - 3 godziny (AB)
01.03.18 **Struktura
Datowanie
dziejów Ziemi
(WK) (SP)
05.03.15
demograficzna
ludności
Tektonika
płyt(AB)
litosfery (AB)
**Wnętrze
Ziemi
08.03.18 ** Struktura
demograficzna
12.03.15
Geneza i typy
gleb (OR) ludności (SP)
** Współczesne
migracje
ludności (SS)
Ewolucja człowieka (AB)
15.03.18
Ziemi
(AB) (SP)
19.03.15 ** Wnętrze
Konflikty
na Świecie
**Katastrofy
naturalne
(AB)(AB)
Tektonika płyt litosfery

Wykładowcy:
dr Andrzej Boczarowski (AB)
dr Wojciech
Krawczyński (WK)
Wykładowcy:
dr dr
hab.
prof.
Mariusz Rzętała
AndrzejUS
Boczarowski
(AB)
dr prof.
hab. Sławomir
Sitek
(SS)
UŚ dr hab. Ojmahmad Rahmonov (OR)
drprof.
Sławomir
(SP)
UŚ drPytel
hab. Mariusz
Rzętała

22.03.18 ** Kronika
Ziemi - wydarzenia
26.03.15
Procesydziejów
endogeniczne
(WK)
przyrodnicze
* geologiczne
Sfery Ziemi, klimatyczne,
- wzajemne interakcje
(AB) (AB)

dr Sławomir Pytel (SP)
dr Sławomir Sitek (SS)
dr Wojciech Krawczyński (WK)

05.04.18 **Globalne
problemy
środowiska
przyrodniczego
16.04.15
Organizacje
polityczne
na Świecie
(SS) (
**Efekt
cieplarniany
i
naturalne
zmiany
klimatu
( AB)
Hydrosfera (AB)
12.04.18 **Sfery
Ziemi
– wzajemne
interakcje
- 3 godziny (AB
30.04.15
Globalne
problemy
środowiska
przyrodniczego
(MRz)
* Efekt cieplarniany i naturalne zmiany klimatu (AB)
19.04.18 * Mechanizmy ewolucji (AB)
Ewolucjawczłowieka
14.05.15 **Rośliny
ruchu (AB)(AB)
* Epoka
potworów
26.04.18 DNI
ZIEMI
(link na(AB)
stronie głównej)
21.05.15
Ewolucja ciała
ciała -- wzrok,
rozmiar i kształt (AB)
10.05.18 ** Ewolucja
* Dla kogo kwitną
- kwiaty
mózg (AB)
28.05.15
17.05.18 * Łowcy i ofiary (AB)
* Ewolucja ciała
- wzrok
(AB)
Tematy
na zamówienie
24.05.18

Zapisy na ebudzisz@wnoz.us.edu.pl
Płatności na konto: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Nr rachunku bankowego: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909,
W tytule proszę wpisać : Nazwę szkoły oraz hasło: Subkonto Muzeum

