


Wykłady w historycznej auli im. T. Meissnera, ćwiczenia w nowoczesnych
laboratoriach, niedostępne na co dzień wnętrze statku badawczego... Uniwersytet
Morski w Gdyni serdecznie zaprasza do udziału w projekcie "Zwiadowcy na UMG.
Odkryj tajemnice nauki."

Podobne wydarzenia

zobacz wszystkie »

WALCZYMY Z PRZEMOCĄ SŁOWNĄ
Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

więcej wiadomości »

Nauka - najnowsze wiadomości

GUMed najbardziej
wyszczepioną uczelnią w
Polsce (126 opinii)

 

Licea i technika z
Trójmiasta w rankingu
"Perspektyw". Która
szkoła jest najlepsza?
(94 opinie)

Uczniowie wrócili do
szkół. Czarnek: apeluję
do rodziców o
obserwowanie stanu
zdrowia dzieci (98 opinii)

 

Dawna szkoła została
siedzibą urzędu
(215 opinii)

Ogłoszenia polecane

Więcej w serwisie Ogłoszenia (146)

zobacz wszystkie promocje »

spotkanie wydarzenia online

Zwiadowcy na UMG. Odkryj
tajemnice nauki

28  Piątek, 28 stycznia

 Uniwersytet Morski Gdynia, Morska 81-87 



STY

 Wstęp wolny

Wydziały: Nawigacyjny, Mechaniczny, Elektryczny oraz Zarządzania i Nauk o Jakości od
stycznia do kwietnia 2022 r. będą prezentować jedne z najciekawszych tematów badawczych
ze swoich dziedzin. Uczniowie będą mieli okazję posłuchać jak nawigator radzi sobie z
zagrożeniami czyhającymi na morzu, dowiedzieć się co bada się w laboratorium tribologii, jak
półprzewodnikowe źródła światła ułatwiają życie, sprawdzić siłę uścisku swojej dłoni i
znacznie więcej. Uniwersytet zaprasza na zwiady! Wspólnie odkryjemy tajemnice nauki,
opowiemy dlaczego warto tu studiować, przedstawimy ofertę nowoczesnej biblioteki, a Wy
możecie dowiedzieć się z pierwszej ręki wszystkiego o studiach na uczelni morskiej. 
 
 
 
Pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek 28.01.2022 r.* 
 
 
 
Zapraszamy na wykłady online: https://www.youtube.com/c/UniwersytetMorskiwGdyni(link is
external) 
 
 
 
11:00 wykład "Przyszłość portów morskich - perspektywy i trendy rozwoju" - prowadzący dr
inż. Adam Kaizer. 
 
 
 
11:30 wykład "Rejony trudne nawigacyjnie" - prowadzący mgr inż. kpt. ż.w. Paweł
Kołakowski. 
 
 
 
Organizator: 
 
 
 
Biblioteka Główna im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
 
 
 
Więcej informacji i zapisy: j.strzep@bg.umg.edu.pl(link sends e-mail) lub 58 55-86-245 
 
 
 
 
 
* limit miejsc na zajęciach stacjonarnych 28.01.2022r. został wyczerpany

  https://umg.edu.pl/zwiadowcy-na-umg-odkryj-tajemnice-nauki

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy 
spotkanie sesja naukowa warsztaty


w każdy czwartek (do 27.01), godz. 17:00 - 18:30
Gdańsk, ul. Traugutta 79

Wstęp wolny 
 

Kwadrans z Kangą
spotkanie wykład warsztaty wydarzenia online


w każdy wtorek (do 27.12), godz. 9:30
Gdańsk, aleja Grunwaldzka 347

Wstęp wolny 
 

Wyślij

Dodaj opinię

Tytuł

Treść

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii. 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych
znajdują się w polityce prywatności.

Autor (opcjonalny)

Praca magisterska licencjat
profesjonalna pomoc

Intensywne kursy!!!
chemia, biologia:…
kurs 8-klasa,...Gdańsk Wrzeszcz

Intensywne kursy!!!
historia, WOS -…
kursy maturalneGdańsk Wrzeszcz

Promocje 

Prawko kat.B Elcar Gdynia dodatkowe
szkolenie 20 godz.

1500 zł
1300 zł

30 zł 30 zł

Wilki akustycznie Targi Ślubne Noworoczna Gala - Koncert Wiedeński Dobrze się kłamie Osiecka, Młynarski, Przybora +341 »

Wiadomości Nauka Warsztaty i konferencje Forum Nauka Kursy i korepetycje Strefa studenta Strefa ucznia więcej

Nauka Szukaj w Trójmieście 
Kino Mapa Ogłoszenia Forum Komunikacja Raport
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Sprawdź się

Wybierz poziom szkoła
podstawowa

szkoła
średnia

SPRAWDŹ

Najczęściej czytane

7 dni3 dni12 godz3 godz

1 GUMed najbardziej wyszczepioną
uczelnią (126 opinii)

2 Licea i technika z Trójmiasta w rankingu
2022 (94 opinie)

3 Czarnek: obserwujcie zdrowie dzieci
(98 opinii)

4 Za tydzień uczniowie wracają do szkół
(72 opinie)

5 GUMed krytykowany za... apel o
szacunek (209 opinii)

Ptaki drapieżne to:
 

jastrząb, sowa, bielik

bażant, biegus, ostrygojad

jaskółka, wróbel, wrona

Motoryzacja

Pies robot za blisko
300 tys. zł
zaprezentowany w
Gdańsku (48 opinii)



Filmy

0:00
Pies-robot za 300 tys. zł w salonie
Hyundaia

1 2 3

zobacz wszystkie »+ dodaj film
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