INFORMACJA O DNIU OTWARTYM WYDZIAŁU OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UG
Zapraszamy odwiedzających Uniwersytet Gdański uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do
odwiedzenia pracowni i laboratoriów Wydziału Oceanografii i Geografii UG.

Oferta Instytutu Geografii:
Dzień otwarty Instytutu Geografii będzie odbywał się w dniu 20 marca 2018 r. od godziny 10.00 do godziny
13.00.
Hasło przewodnie: Geografia i Gospodarka przestrzenna oczami studenta!
Jak się studiuje w Instytucie Geografii? Jakie zajęcia są najciekawsze? Na jakich przedmiotach trzeba się przyłożyć
trochę bardziej? Jaką mamy współpracę międzynarodową? Gdzie wyjeżdżamy na praktyki? Jak współdziałamy z
otoczeniem społecznym? Czy można z nami zmieniać świat i najbliższe otoczenie? Jak można się rozwijać studiując
na naszych kierunkach? Jakie koła naukowe u nas działają i co oferują? Na te i każde Wasze pytanie odpowiedzą
studenci geografii i gospodarki przestrzennej podczas Waszych wizyt. Zapraszamy!


Prezentacja kierunku Gospodarka przestrzenna będzie się odbywać od godziny 10.00 co pół godziny w
sali B201 oraz B202.



Prezentacja kierunku Geografia co godzinę w Sali B203.

Oferta Instytutu Oceanografii:
Dzień otwarty Instytutu Oceanografii będzie odbywał się w dniach 19 i 20 marca 2018 r. w godzinach 10.0013.00. UWAGA – udostępniamy tylko statek badawczy w Gdyni!
Hasło przewodnie: Oceanograf i geolog – zawód przyszłości!
Instytut Oceanografii, który prowadzi kierunki Oceanografia i Geologia zlokalizowany jest w Gdyni! W tym roku,
postanowiliśmy zaprosić Was do zwiedzania naszego największego i najbardziej efektownego laboratorium
badawczego jakim jest statek badawczy OCEANOGRAF. Ten 50 metrowy katamaran, zacumowany w gdyńskim
Dalmorze, oddajemy do Waszej dyspozycji w dnach 19 i 20 marca 2018 r. w godzinach 10.00-13.00. Studenci,
doktoranci i pracownicy oprowadzą Was po pokładzie oraz po laboratoriach pod pokładem. Zobaczycie w jakich
warunkach pływają przyszli oceanografowie i geolodzy. Może i Wy zdecydujecie się studiować te pasjonujące
dyscypliny naukowe?
Osoby chętne do zwiedzania statku zapraszamy bezpośrednio do Dalmoru w Gdyni (tuż obok Sea-Towers) do biura
przepustek (trzeba mieć dowód osobisty) i po krótkich formalnościach można podążać w stronę Oceanografa, który
stoi bardzo blisko, bo pierwszy po lewej stronie w basenie portowym (ok 70m od szlabanu). Czekamy na Was!
W razie pytań odnośnie Dni Otwartych prosimy o maila: tomasz.zarzycki@ug.edu.pl
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