
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA  

W  TARNOWIE 

D Z I E Ń   O T W A R T Y  
4 MARCA 2016 R., GODZ. 9.00  -  14.00  
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Zakład Filologii Angielskiej 

Dział Współpracy z Zagranicą 
Punkt informacyjny - I piętro, sala123  
 

W trakcie dyżurów na stanowisku Zakładu Filologii Angielskiej wszyscy                   

zainteresowani uzyskają informacje na temat kierunku i specjalności, a także 

współpracy PWSZ w Tarnowie z zagranicznymi Uczelniami i instytucjami. 

Współpraca ta realizowana jest w ramach umów dwustronnych, programów        

europejskich oraz innych projektów realizowanych przez tarnowską PWSZ.  

Zakład Grafiki 
 

Wykład i ćwiczenia z projektowania znaku graficznego - sala 225, II piętro 

godz. 9.30 - 10.15, 10.45 - 11.30, 12.00 - 12.45, 13.15 – 14.00   

Obowiązuje rezerwacja miejsc: m_grela@pwsztar.edu.pl  

Zakład Grafiki 
 

Warsztaty pt. Prezentacja podstawowych technik w grafice warsztatowej – 

linoryt  - sala 104,  

godz. 9.30 - 10.15, 10.45 - 11.30, 12.00 - 12.45, 13.15 – 14.00  

Obowiązuje rezerwacja miejsc: m_grela@pwsztar.edu.pl  

Zakład Wzornictwa 
 

  9.15 - 11.15 - Warsztaty z projektowania ubioru - sala 230, 

12.00 - 14.00 - Warsztaty z projektowania produktu - sala A230,  

Obowiązuje rezerwacja miejsc: m_grela@pwsztar.edu.pl  

Zakład Chemii  

W godzinach 10,30, 11,30, 12,30 - pracownicy Zakładu Chemii oraz studenci Koła Naukowego                   

Chemików „OZON” przedstawią prezentację pt. Popatrz wkoło - chemia wszędzie, może twym                         

kierunkiem będzie. Przeprowadzone zostaną również krótkie pokazy wybranych doświadczeń                        

chemicznych - sala 017, parter 

Obowiązuje rezerwacja miejsc: m_grela@pwsztar.edu.pl  

Biblioteka  
 

Wystawa malarstwa pt. Pejzaże wiosny - sala 135 i hol koło czytelni  
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Zakład Ochrony środowiska   
 

Sala 118  
Kameralna  projekcja  filmów  przyrodniczych  z  serii  PRYWATNE   ŻYCIE   ROŚLIN,  wg  recenzji                      

 ... najlepsza rzecz jaką David Attenborough kiedykolwiek zrobił: 

Godz.   9:00 – Odc. 1. Wędrówki 

Godz. 10:00 – Odc. 2. Rośnięcie 

Godz. 11:00 – Odc. 3. Kwitnienie 

Godz. 12:00 – Odc. 4. Sąsiedzkie potyczki 

Godz. 13:00 – Odc. 5. Wspólne życie 

Godz. 14:00 – Odc. 6. Przetrwanie 

  

Sala 128 - 9.00 - 14.00  
 Wystawa minerałów. 

 Samodzielne oglądanie ciekawych preparatów mikroskopowych. 

 Pokaz slajdów - Fotografia przyrodnicza w obiektywie pracowników i studentów Zakładu Ochrony 

Środowiska 

 

Sala 117 - 9.00 - 14.00 
Odnawialne źródła energii - pokaz pracowni i doświadczenia, które przeprowadzone zostaną przez               

pracowników i studentów Kierunku Ochrona Środowiska  

 

W trakcie przerw pracownicy i studenci z Koła Naukowego Przyrodników OŚKA odpowiedzą na pytania 

dotyczące studiowania na kierunku Ochrona środowiska. 
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Zakład Filologii Germańskiej 
Punkt informacyjny - korytarz, II piętro  
 

W trakcie dyżurów na stanowisku Filologii Germańskiej                

wszyscy zainteresowani uzyskają informacje na temat kierunku i specjalności natomiast młodzież szkolna 

będzie mogła przystąpić do zadań z dziedziny niemieckiego krajoznawstwa  i nie tylko.  

Zakład Administracji Publicznej  
Punkt informacyjny - korytarz, parter  
 

 9.00 - 14.00 - Prezentacja kierunku oraz prezentacje przedstawiające działalność Koła Naukowego LEX,   

 9.00 - 11.00 -  Od laika do urzędnika, quizy z zakresu prawa i administracji, 

 9.00 - 14.00 -  Omnibus, gry skojarzeniowe z zakresu prawa i administracji. 

Zakład Filologii Romańskiej 
Punkt informacyjny - sala 312, III piętro  
 

W ramach Dnia Otwartego PWSZ w Tarnowie Zakład Filologii 

Romańskiej proponuje gry, zabawy językowe i kulturowe  

dotyczące trzech kategorii:  

1. Geografia i kuchnia Francji, 

2. Świat francuskich sztuk, 

3. Francuzi wybitni i znani. 

Zakład Matematyki   
Punkt informacyjny - korytarz, parter 
 

Pracownicy oraz studenci udzielać będą informacji na temat                

kierunku Matematyka.  
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Zakład Ekonomii   

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 
Punkt informacyjny - korytarz, III piętro,   
 

Pracownicy oraz studenci udzielać będą informacji na temat kierunku Ekonomia, a także przedstawią pre-

zentacje multimedialne dotyczące  działalności Koła Naukowego „Manager”. Na stanowisku tym             

będzie również możliwość zobaczenia Symulacyjnego Przedsiębiorstwa Turystycznego „SYMTUR”.                  

Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się ciekawych informacji na temat Akademickich Inkubatorów  

Przedsiębiorczości oraz zagrać w grę Eurobiznes.  

Zakład Informatyki  
Sala 112, I piętro, 9.00 - 14.00  
 

 1. Prezentacja projektów studenckich 

 2. Szybki kurs programowania robota przemysłowego 

 3. Warsztaty - Modelowanie 3D 

 4. Warsztaty - Kryptografia 

  

11.00 - Wykład pt. Nowe standardy sieci WLAN. 

11.30 - Wykład pt. Cyfrowe kształtowanie wiązki akustycznej  w zastosowaniach.   

Obowiązuje rezerwacja miejsc: m_grela@pwsztar.edu.pl  

B
 u

 d
 y

 n
 e

 k
  
  
D

 

Zakład Elektrotechniki  
Sala D07 - godz. 9.00 - 14.00 
 

Zakład Elektrotechniki przygotował pokaz sprzętu i narzędzi do prac pod 

napięciem oraz pokaz pracy kamery termowizyjnej. Będzie również 

możliwość obejrzenia prac inżynierskich przygotowanych przez                     

studentów.  

Zakład Technologii Materiałów  
Punkt informacyjny - korytarz, parter (obok Sali 08)    
 

Pracownicy Zakładu oraz studenci Koła Naukowego „KORUND” odpowiedzą na pytanie dlaczego warto 

studiować Inżynierię Materiałową w PWSZ w Tarnowie. Ponadto, będzie  można zwiedzić Laboratorium 

Materiałowe.  

Zakład Elektroniki i Telekomunikacji   
Sala 109,  I piętro - godz. 9.00 - 14.00  

 

Stanowisko informacyjne, na którym prezentowane będą prace Koła Naukowego Elektroników 

„AMPER” oraz udzielane będą informacje na temat kierunku.  

korytarz, parter 

Punkt Informacyjny dla: 
 

Działu Pomocy Materialnej 

Kursów Języków Obcych   

Wydawnictw 

Biuro Karier, Projektów i Współpracy  
Budynek C, Sala 309, III piętro  
 

BKPiW bierze czynny udział w Grze Terenowej (zadanie - Marshmallow Challenge).   
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Zakład Fizjoterapii  
 

Prezentacja pracowni fizykoterapii  

sala 101, I piętro, godz. 9.00 - 14.00 
Podczas zwiedzania pracowni uczestnicy będą mogli poznać wybrane metody 

stosowane w fizykoterapii m.in. elektroterapia, sonoterapia, fototerapia 

(koloroterapia), biostymulacja laserowa, krioterapia miejscowa.  
 

Prezentacja pracowni kinezyterapii 

sala 116 G, I piętro, godz. 9.00 - 13.00 
Zapoznanie ze sprzętem stanowiącym wyposażenie pracowni kinezyterapii. Prezentacja wybranych metod kinezy-

terapeutycznych  m.in.: ćwiczenia czynne w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, podwieszenia całkowite, wyciągi              

redresyjne kończyn, wyciągi szyjne.  
 

Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii 

sala 118 G, I piętro, godz. 9.00 - 14.00 
W pracowni diagnostyki funkcjonalnej uczestnicy będą mogli zapoznać się z metodami badania narządu ruchu dla 

potrzeb fizjoterapii, a także wziąć czynny udział w wybranych testach i próbach.  Osoby chętne będą mogły uczest-

niczyć w następujących badaniach i testach: 

1. Badanie wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp (podoskop) 

2. Badanie przedmiotowe: 

A. Statyczne  

 pomiary linijne, obwody, 

 obliczanie wskaźnika BMI, 

 badanie części recepcyjnej OUN: czucie powierzchowne (lekki dotyk, ból, temperatura), czucie głębokie (poczucie 

pozycji, poczucie ruchu), rozpoznawanie przedmiotów dotykiem, rozróżnianie podwójnego dotyku, odczuwanie                 

wibracji, rozpoznawanie ciężaru przedmiotów, rozpoznawanie kształtów rysowanych po skórze. 
 ocena postawy ciała, test Adamsa, test Bernarda 
B. Dynamiczne 

 badanie zakresu ruchu (goniometr, inklinometr), 

 testy elastyczności wybranych grup mięśniowych, 

3. Testy funkcjonalne 

 równoważne: Romberga, próba chodu gwieździstego Babińskiego – Weila, próba 

kroków Unterbergera, 

 próba pokazywania wg Barany’ego, test Fukudy, 

 test ścienny, palce podłoga, Trendelenburga, 

4. Aplikacje Kinesiology Taping. 
 

Prezentacja pracowni masażu i terapii manualnej 

sala 115 G, I piętro, godz. 9.00 - 14.00 
Podczas zwiedzania pracowni uczestnicy będą mogli zapoznać się z różnymi formami masażu ręcznego,  przyrzą-

dowego oraz elementami refleksoterapii w tym m.in.: masaż ręczny (klasyczny, sportowy, segmentarny, relaksacyj-

ny, drenaż limfatyczny), masaż przyrządowy (Aquavibron), masaż gorącymi kamieniami, masaż bańką chińską, 

refleksoterapia. 
   

Prezentacja pracowni fizjologii wysiłku fizycznego 

sala 301/301a, III piętro, godz. 9.00 - 14.00 
Demonstracja sprzętu do oceny wydolności organizmu. Przedstawienie przykładowych prób oceniających            

możliwości organizmu do wysiłku. Sprawdzenie własnych możliwości uczestników podczas wybranych prób                     

i testów. 
 

Podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych, w psychiatrii  

- zajęcia otwarte. 

sala 313 G, III piętro,  w godz. 9.45-11.15  i  12.00-13.30.  
Muzyka i taniec w procesie rehabilitacji. Choreoterapia i muzykoterapia należą do nurtu terapii przez sztukę.            

Choreoterapia może być prowadzona w formie zajęć tanecznych, ćwiczeń muzyczno-ruchowych, improwizacji  

ruchowych do wybranej muzyki. Muzykoterapia to forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzy-

ki. Oba rodzaje terapii stwarzają możliwość  oddziaływania na psychikę poprzez ruch, muzykę i kontakt z ludźmi. 

Prowadzą do lepszego poznania siebie i nawiązania kontaktu z sobą, ze swoim ciałem, emocjami.  
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Zakład Filologii Polskiej 
 

9.00 – 14.00 - prezentacja kierunków:  

   Filologia polska 

   Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego 

9.45 - 13.00 - zapraszamy do Medialnego pokoju, w którym będzie można:  

       - zobaczyć film prezentujący zajęcia z dziennikarstwa oraz prace studentów filologii polskiej, 

       - wygłosić tekst dziennikarski do kamery i równolegle pojawić się na dużym obrazie :-), 

       - zapoznać się z fragmentami tekstów prasowych oraz graficznymi przedstawianiami planów                    

         filmowych w tzw. języku filmu. Sala 100, I piętro  

9.45 - 10.15 - Warsztaty teatralne – operowanie głosem, Sala 08, parter  

10.15 - 11.00 - Warsztaty aktorskie – słowo, gest, mimika … 

         - kształtowanie zachowań niewerbalnych. Sala 08, parter  

11.15 - 11.45 - Tworzenie kampanii medialnej – prezentacja                     

przygotowana przez studentki specjalności edukacja medialna                   

i dziennikarska. Sala 08, parter  

12.00 - 13.00 - Filmy, których nie możesz przegapić! Działalność           

studenckiego magazynu „Ad Astra” oraz Studenckiego Koła 

Naukowego Polonistów. Sala 08, parter  

Zakład Wzornictwa 
 

9.00 - 11.00 - Warsztaty z rysunku - sala 03,parter,  

Obowiązuje rezerwacja miejsc: m_grela@pwsztar.edu.pl  

Zakład Pielęgniarstwa 
 

 9.00 – 14.00,  sala 204, II piętro - wykonywanie i interpretacja pomiarów: 

 ciśnienie tętnicze krwi wraz z instrukcją dla chętnych, jak prawidłowo 

samodzielnie wykonywać pomiar ciśnienia w warunkach domowych, 

 poziom cukru we krwi,  

 9.00 – 14.00, sala 221,II piętro - wykonywanie i interpretacja pomiarów: 

 tętno oraz poziom wysycenia krwi tętniczej tlenem, 

 wzrost, masa ciała, wskaźnik BMI, zawartość procentowa tkanki  tłuszczowej, porada nt. profilaktyki 

nadwagi i otyłości, 

 9.00 – 14.00, korytarz, II piętro - quiz wiedzy o zdrowiu*; 

 możliwość wykonania testów zdrowotnych: test uzależnienia od internetu, test uzależnienia od        

nikotyny, test uzależnienia od dokonywania zakupów, test w kierunku wczesnego rozpoznawania    

depresji, 

9.00 – 14.00, korytarz II piętro - prowadzenie akcji promującej honorowe krwiodawstwo  

 9.30 – 9.45, sala 200, II piętro - prezentacja filmu promującego zawód                

Pielęgniarki/Pielęgniarza autorstwa studentów, 

 9.45 – 10.00, sala 200, II piętro - prezentacja sylwetki absolwenta kierunku 

Pielęgniarstwo,  

10.00 – 11.00, sala 211, II piętro - edukacyjna profilaktyka raka piersi,             

nauka techniki samobadania piersi na fantomach, 

11.00 – 12.00, sala 211, II piętro - znaczenie profilaktyki dla zdrowia jamy ustnej,  

12.00 – 13.00, sala 202, II piętro - nauka pielęgnacji noworodka,  

13.00 – 13.45, sala 200, II piętro krótki kurs bandażowania  

13.45 – 14.00, korytarz, II piętro - rozwiązanie konkursu o tematyce zdrowotnej* 


