
Program zajęć – semestr I Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej  

 

I. 10 października  2015  
10°°  – Uroczysta inauguracja Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej 
 
12°°  – wykład inauguracyjny Rektora Politechniki Świętokrzyskiej    

   –  prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka, dr h.c. 
                   

II.  17 października 2015 
10°°   – inauguracja cyklu wykładów „Panorama Fizyki Współczesnej”  

– wykład Mikroświat i Makroświat – prof. dr hab. Andrzej Okniński 
 
12°°– inauguracja cyklu wykładów „Finanse na co dzień”  

– wykład Jak chronić swoje oszczędności – dr hab. inż. Jan Bednarczyk, prof. PŚk 
 
14°°  – prezentacja Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej  
   – wykład Co jest w Naszych zbiorach, a czego należy szukać w innych bibliotekach 

 
III.   24 października 2015 

10°°  – inauguracja cyklu wykładów z zakresu historii matematyki „Z dziejów rachunku nieskończenie 
małych” – wykład  Isaac Newton (1642-1727) i jego epoka – prof. dr hab. Arkadiusz Płoski 
  
12°  –   inauguracja cyklu wykładów „Technika świetlna dla każdego”  
   – wykład z pokazem Promieniowanie UV,VIZ, IR – dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk 

 
IV.    7 listopada 2015 

10°° – z cyklu wykładów „Panorama Fizyki Współczesnej”  
 – wykład Chaos w układzie słonecznym – prof. dr hab. Andrzej Okniński 

 
12°°–  z  cyklu wykładów „Finanse na co dzień”  

– wykład Bank Centralny – sojusznik, czy antagonista gospodarki  
   – dr hab. inż. Jan Bednarczyk, prof. PŚk 

 
V.  21 listopada 2015 

10°°  – z cyklu wykładów z zakresu historii matematyki „Z dziejów rachunku nieskończenie małych”  
– wykład Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Inspiracja filozoficzna w matematyce   
– prof. dr hab. Arkadiusz Płoski 

  
12°° –  z cyklu wykładów  „Technika świetlna dla każdego” 

 –  wykład z pokazem „Wpływ promieniowania na otoczenie”  
– dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk 

 
VI.     5 grudnia 2015 

10°° – z cyklu wykładów „Panorama Fizyki Współczesnej”  
–  wykład „Lot kuli armatniej” – prof. dr hab. Andrzej Okniński 

 
12°°–  z  cyklu wykładów „Finanse na co dzień”  

–  wykład Kiedy Polska powinna przyjąć euro? – dr hab. inż. Jan Bednarczyk, prof. PŚk 
 



VII. 19 grudnia 2015 

10°°–  z cyklu wykładów z zakresu historii matematyki „Z dziejów rachunku nieskończenie małych”  
– wykład Wiek Loenharda Eulera (1707-1783) –   prof. dr hab. Arkadiusz Płoski 

 
12°°–  z cyklu wykładów „Technika świetlna dla każdego”  

–  pracownia z pokazem  „Zasady oświetlenia” – dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk 
 

VIII. 9 stycznia 2016 
10°° – z cyklu wykładów „Panorama Fizyki Współczesnej”  

– wykład i pokaz  „Od mitu o Tezeuszu, Minotaurze i Ariadnie do fraktali”  
– prof. dr hab. Andrzej Okniński 

 
12°°–  inauguracja cyklu zajęć „Elektronika i Telekomunikacja”  

–   wykład Telekomunikacja w XXI wieku – co nam przyniesie?  
– dr hab. Marian Marciniak, prof. PŚk 

 
 
  W kolejnych semestrach plany zajęć będą uwzględniały sugestie Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu 
Otwartego. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów plenarnych oraz zajęć do wyboru (laboratoria 
techniczne, językowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne) w grupach 20. osobowych. 

 Oferta zajęć, jakie mogą być realizowane w ramach UO-PŚk znajduje się w zakładce informacje dla 
słuchaczy  oraz oferta  programowa na stronie internetowej Uniwersytetu Otwartego.  

 
 

Uwaga 

Informacja o salach wykładowych, w których będą odbywały się zajęcia ukaże się w terminie późniejszym. 


