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Podsumowanie działalności
rok akademicki 2010/2011

- organizacja i udział w XIV Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki
- wyjścia dydaktyczno – naukowe:







Aquanet i COŚ Koziegłowy,
I Rajd Mineralogiczny do Dymaczewa,
Rezerwat Meteoryt Morasko (z prof.Wojciechem Stankowskim)
Laboratorium radiowęglowe
Wyjścia na giełdy mineralogiczne,
Wyjazd na rekonesans terenowy do Trzebiatowa

- organizacja i prowadzenie warsztatów geologicznych dla uczniów II LO w Gnieźnie
- organizacja i prowadzenie seminariów:








Filip Bielicki – „Wody na świecie”
Małgorzata Kurkiewicz – „Wstęp do sedymentologii”
Krzysztof Lichota – „Łupek z Burgess”
Mateusz Szyszko – gościnnie – „Meteoryty z Omanu”
Marta Mitręga – „Rzeki i ich osady – przegląd najważniejszych zagadnień”
Aleksandra i Zbigniew Turscy – gościnnie – „Bursztyny”
Natalia Hoska – „Wulkany Islandii”

-udział i prowadzenie projektów badawczych:
 Krótko- i długookresowe hydrogeologiczne, sedymentologiczne i hydrogeochemiczne skutki
powodzi z maja i czerwca 2010 roku w dolinie Warty w rejonie Poznania
 Metale w poszczególnych frakcjach granulometrycznych osadów powodziowych z zimy 2010/2011
w dolinie Warty w rejonie Poznania
 Geofizyczne badania rejonu Białoboków (Trzebiatów, Polska). Niekonwencjonalne metody
odkrywania historii Pomorza Zachodniego
 Zróżnicowanie zawartości metali ciężkich w glebach przy drogach wylotowych z Poznania

- organizacja „Geoinspiracji” – otwartych wykładów prowadzonych przez zaproszonych naukowców
związanych z naukami o Ziemi:





prof. dr hab. Stanisław Lorenc,
prof. dr hab. Józef Górski,
prof. UAM dr hab. Sławomir Mielcarek,
prof. dr hab. Tomasz Zieliński

- utworzenie strony internetowej i logo KNG UAM
- pozyskanie sali dla KNG UAM
- pozyskanie komputerów i drukarki
- pozyskanie atlasów geochemicznych z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu
Badawczego
- opracowanie statutu KNG UAM
- przygotowanie plakatu promocyjnego IG na Targi Edukacyjne
- udział w Targach Edukacyjnych 2011 na MTP Poznań
- udział w Drzwiach Otwartych Instytutu Geologii UAM
- opracowanie plakatu promocyjnego KNG UAM
- opracowanie plakatu popularno-naukowego „Meteoryt Morasko”
-uczestnictwo w 2nd International Geosciences Student Conference w Krakowie
-nawiązanie współpracy z Kołem Naukowym Geofizyków „Geofon” Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie
-nawiązanie współpracy z Kołem Naukowym Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej działającym
przy Wydziale Prawa i Administracji UAM
- współorganizacja z Kołem Naukowym Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej konferencji
naukowej pt. „Gaz łupkowy – szansa czy zagrożenie. Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów” skierowanej
do społeczeństwa, władz samorządowych oraz środowiska akademickiego

