Szanowni Studenci,
PoniŜej przedstawiamy harmonogram wykładów realizowanych w ramach zadania
„Przyszłość młodych w naszych rękach” w semestrze zimowym roku akademickiego
2008/2009 r.:
Dla kierunku pielęgniarstwo:
1.12.2009, godzina 16:30, 2.12.2009 godzina 16:30, sala C017 (5h)
Marta Walaszek - Program edukacyjny z zakresu higieny szpitalnej dla studentów
pielęgniarstwa.
Dla kierunku wychowanie fizyczne:
3.12.2009, godzina 16:00 , sala C017 (2h)
Teresa Gniewek Wady postawy jako szczególny problem terapeutyczny w pracy
fizjoterapeuty i nauczyciela wychowania fizycznego.
16.12.2009, godzina 15:00 , sala C017 (3h)
Przemysław Staszek –
Specyfika pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo
Dla kierunku fizjoterapia:
30.11.2009, godzina 17:00, sala C017 (5h)
2.12.2009, godzina 17:00, sala B024 (5h)
Marta Walaszek –
Program edukacyjny z zakresu ochrony przed czynnikami biologicznymi
zawiązanymi z wykonywaną pracą zawodową dla studentów fizjoterapii ze
szczególnym uwzględnieniem informacji o grypie A/H1N1

Dla kierunku administracja publiczna:
11.12.2009, godzina 15:00 , sala B028 (5h)
Wiesław Grajdura Zawody w wymiarze sprawiedliwości

Dla kierunku ekonomia:
8.12.2009 godzina 15:00, sala C06 (1h)
Marcin Słowik –
Rola samorządu rolniczego w środowisku wiejskim. Izby rolnicze
w Polsce i Francji.
15.12.2009 godzina 15:00, sala C202 (1h)
Anna Rączkowska –
Banki komercyjne w polskim systemie bankowym.

Specyfika działalności.
9.12.2009 godzina 15:00, sala C102 (1h)
Krzysztof Lis –
Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym.
Specyfika działalności.

Dla kierunku elektronika i telekomunikacja:
8.01.2010, godzina 9.00, sala C017 (3h)
godzina 13.00, sala C06 (2h)
Łukasz Makowej – właściciel firmy EXLAB
Inteligentny dom – wiadomości podstawowe
Dla kierunku elektrotechnika:
23.11.2009, godzina 14:45, sala B024 (2,5)
Aleksander Gawryał –
Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa w sieci dystrybucyjnej.
26.01.2010, godzina 13:30, sala C06 (2,5h)
Krzysztof Kołacz –
Etapy produkcji silnika indukcyjno-klatkowego na przykładzie procesów
produkcyjnych w firmie TAMEL S.A.
Dla kierunku inŜynieria materiałowa:
11.12.2009, godzina 10:00, sala D08 (5h)
Józef Osiadły –
Praktyczne zastosowania termowizji.
14.01.2010, godzina 10:00, sala D08 (5h)
Sebastian Bielecki –
Organizacja i funkcjonowanie małych przedsiębiorstw na przykładzie huty
szkła "Ewa"

Dla kierunku chemia stosowana:
12.01.2010, godzina 15:00, sala C06 (5h)
Piotr Smiatek – dyr. ds. produkcji firmy Becker’s Tarnów
Wybrane zagadnienia z prowadzenia zakładów chemicznych
Dla kierunku matematyka:
7.12.2009, godzina 16:00, sala A229 (5h)
Anna Rączkowska –
Czynności bankowe, prawne środki płatnicze w Polsce, produkty bankowe
oraz obsługa firm.
Dla kierunku ochrona środowiska:
11.12.2009, godzina 8:00, sala C017 (2,5h)

8.01.2010, godzina 10:00, sala C06 (2,5h)
Anna Roszak – Gołas –
Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaangaŜowanego w realizację
załoŜeń trwałego, zrównowaŜonego rozwoju. Rola organizacji pozarządowych
na przykładzie działalności Towarzystwa Promocji Oświaty Ekologicznej
w Tarnowie.
Dla kierunku filologia polska:
18.01.2010, godzina 15.15, sala C306 (2,5h)
Stanisław Świerczek –
Zatrudnienie nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów
19.01.2010, godzina: 16:30, sala C017 (3h)
Ewa Piętniewicz –
BranŜa turystyczna.
Dla kierunku filologia angielska, romańska, germańska:
10.12.2009, godzina 9:30, sala C302 (1,5h)
Stanisław Świerczek –
Zatrudnienie nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów
26.01.2010, godzina 16:35, sala C017 (3h)
Ewa Piętniewicz –
BranŜa turystyczna.

