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PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK 
STOSOWANYCH W CHEŁMIE 
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22.03.2023 r.  

SEMINARIUM INTERDYSCYPLINARNE  
(Rolnictwo, Dietetyka, Pedagogika, Slawistyka) 

 

Budynek Instytutu Matematyki i Informatyki  
(ul. Pocztowa 54, Chełm) 

 

 (rezerwacja miejsc tel. 669 316 038) 

Program Seminarium na stronach 9 - 10 
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23.03.2023 r.  

GŁÓWNY DZIEŃ OTWARTY 
 (wstęp wolny) 

 

Przed budynkiem Instytutu Matematyki i Informatyki 
(ul. Pocztowa 54, Chełm) 

 
 
 
• Pokazy wozów specjalistycznych służb mundurowych  

(Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Graniczna, Policja, Zakład Karny, 
Państwowa Straż Pożarna, Wojskowe Centrum Rekrutacji) 

 
• Pokaz symulatora dachowania oraz symulatora wybuchu poduszki 

powietrznej (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie) 
 
• Pokaz resuscytacji „ulicznej” z komentarzem-omówieniem działań przez 

instruktora  
 
• Stoisko Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) 
 
• Pokaz musztry w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych 

i Mundurowych w Chełmie 
 
• Pokaz medycyny pola walki  
 
• Symulator lotu wraz z instruktażem studentów pilotów  
 
• Zabawy i pokazy dla uczniów szkół podstawowych 
 
• Prezentacje sprzętów i urządzeń Centrum Studiów Inżynierskich 
 
• Prezentacja działania silnika turbinowego wraz z omówieniem parametrów 

technicznych  
 

• Występ zespołu muzycznego 
 
• Poczęstunek - wojskowa grochówka 
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Budynek Instytutu Matematyki i Informatyki  
(ul. Pocztowa 54, Chełm) 

 

KIERUNEK TEMAT GODZINA 

BEZPIECZEŃSTWO 
WEWNĘTRZNE 

• Dlaczego warto studiować Bezpieczeństwo 
wewnętrzne w  PANS w Chełmie?  
(Informacje o kierunku i specjalnościach)  

• Śladami  Sherlocka Holmesa  - warsztaty 
z kryminalistyki  

• Odkryjmy razem prawdę. I Ty możesz zostać 
kryminalistykiem - warsztaty  

• Wystawa poświęcona służbom mundurowym II RP  

• Sprawdź swoje umiejętności – trening strzelecki  
(hol II piętro) 

10.00 – 14.00 

 
INFORMATYKA 

STOSOWANA  
 

MATEMATYKA 
EKONOMICZNA 

 

 
• Warsztat: Matematyk w pracy 
• Warsztat: Z finansami w przyszłość 
• Warsztat: Informatyka jutra 

 

11.00 

12.00 

13.00 

PEDAGOGIKA 
 

PEDAGOGIKA 
PRZEDSZKOLNA  

I WCZESNOSZKOLNA 

 
• Wystawa prac studentów, stoiska pokazowe, 

podczas których zaprezentowane zostaną 
materiały wykorzystywane w trakcie działań 
plastycznych, warsztatów czekolady, itd. 

 
• Stoisko angażujące uczestników- scrapbooking - 

robienie kartek wielkanocnych z gotowych 
elementów  

 
• Prezentacje kierunku i specjalności, w tym  

Sesje QA - pytania do studentów o kierunek, 
specjalności, praktyki, możliwości pracy, itd. 

 
• Prezentacja pomocy montessoriańskich, bajek 

przygotowanych przez studentów, teatru lalek, itd. 
 
• Gra „Pałac Hrabiego” - gry budujące współpracę  

w grupie, pokazujące role grupowe, prezentacja 
Koła Arteterapii 

 

10.00 - 14.00 
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STOSUNKI 
MIĘDZYNARODOWE 

 
• Informacje o specjalnościach i kierunku   
 
• Wykład otwarty  

Informacja jako narzędzie wojny Rosji z Ukrainą 
(dr Jurij Hajduk) 

 
• Wykład otwarty 

Zbrodnia i kara – jak skutecznie pociągnąć  
do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych?   
(dr Iwona Lasek-Surowiec)  

 
• Prezentacja działalności Koła Naukowego 

Studentów Stosunków Międzynarodowych  
 

 

10.00 – 15.00 
 
 
 

10.00 - 11.00 
 
 
 

11.00 – 12.00 
 
 
 
 
 

FILOLOGIA 
SŁOWIAŃSKA 

TRANSLATORYCZNA  
– język ukraiński 
– język rosyjski 

 
• Spotkanie z praktykiem:  

Praca tłumacza w strefie przygranicznej  
(dr Mirosława Kawecka) 

 
• Wykład multimedialny 

Ziemia chełmska na pograniczu kultur  
(dr Olga Osadczy) 

 

10.00 – 13.00 

FILOLOGIA 
ANGIELSKA 

 
• Słowne wprowadzenie w tajniki Filologii 

angielskiej (dr Tomasz Zygmunt) 
 

• Miniwykład 
Skąd wiemy, czy to co czytamy jest dobre? 
(mgr Malina Załużna-Łuczkiewicz) 

 

11.00 – 11.30 

ROLNICTWO 

 

• Warsztat: Chemia grzybów 
(dr inż. Małgorzata Stryjecka) 
 

• Warsztat: Skarby Ziemi – minerały glebotwórcze 
(dr inż. Jacek Cymerman) 

 

10.00 – 14.00 

DIETETYKA  

I ŻYWIENIE 

ZBIOROWE 

 

 
 

• Warsztat: Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi 
(dr n. biol. Agnieszka Michalska) 
 

• Warsztat: Zdrowe żywienie to zdrowe otoczenie 
– dieta planetarna (mgr Magdalena Partyka) 
 

 

10.00 – 14.00 
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MECHANIKA 

LOTNICZA, 
DYSPOZYTOR 

LOTNICZY, PILOTAŻ 
SAMOLOTOWY, 

PILOTAŻ 
ŚMIGŁOWCOWY 

 

 
• Prezentacja - Jesteś pasjonatem lotnictwa? 

Z nami zdobędziesz licencję pilota, mechanika, 
dyspozytora lotniczego! 
Oferta kształcenia lotniczego PANS w Chełmie 
 

• Siądź za wirtualnymi sterami!  
Symulator lotu wraz z instruktażem 
studentów pilotów 
 

10.00 – 15.00 

MECHANIKA I 
BUDOWA MASZYN 

 
• Prezentacje kierunku i specjalności  
• Pokazy specjalistycznych sprzętów i urządzeń 

 

10.00 – 15.00 

ELEKTROTECHNIKA 

 
• Pokazy specjalistycznych sprzętów i urządzeń 
• Prezentacje kierunku i specjalności  

 

10.00 – 15.00 

BUDOWNICTWO 

 
• Pokazy specjalistycznych sprzętów i urządzeń 
• Prezentacje kierunku i specjalności 

 

10.00 – 15.00 

PIELĘGNIARSTWO 

 

,,Wybrane aspekty umiejętności  pielęgniarskich” 

Podczas tych zajęć będzie można w asyście 
nauczycieli akademickich oraz studentów kierunku 

Pielęgniarstwo osobiście wykonać: 

• Pomiar podstawowych parametrów 
życiowych 

• Pomiary antropometryczne 

• Pomiar glukozy we krwi 

• Pobranie krwi z trenażera do iniekcji 

oraz poznać odczucia osoby starszej  
(symulator odczuć osób starszych) 

 

10.00 – 15.00 
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Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej  
(Budynek F ul. Pocztowa 52, Chełm) 

 

„Symulacje medyczne w zabiegach pielęgniarskich” 

 

✓ Warsztat Basic - Life Support nauka podstawowych zabiegów ratujących 

życie: 

• wykorzystanie fantomów oraz aplikacji QCPR do monitorowania 

jakości stosowanych zabiegów) 

• Tamowanie krwawień i krwotoków – pokaz i nauka podstawowych 

metod tamowania krwawień i krwotoków 

✓ Warsztat - Wybrane procedury diagnostyczno-lecznicze  

• nauka wybranych czynności wykonywanych przez pielęgniarkę 

✓ Pokaz resuscytacji wewnątrzszpitalnej - symulacja wysokiej wierności:  

• pokaz działań medycznych prezentowanych przez studentów 

• pokaz  prowadzenia symulacji przez techników oraz instruktorów 

dwa pokazy w ciągu dnia około godziny 11.00 i 13.00 

 

 

CENTRUM STUDIÓW INŻYNIERSKICH 
w Depułtyczach Królewskich 55 

(rezerwacja miejsc, własny transport) 

 

Warsztat: Oznaczanie kwasowości mleka i chleba (dr Joanna Lamorska) 

• Na warsztatach w Laboratorium chemii, uczniowie zbadają kwasowość mleka 

 i chleba metodą miareczkowania alkacymetrycznego. Podzieleni na małe grupy, 

samodzielnie przygotują próbki, a następnie przeprowadzą analizę wobec 

odpowiedniego wskaźnika. Otrzymane wyniki pozwolą na ocenę świeżości oraz 

jakości badanego pieczywa i  mleka. 

- czas trwania warsztatów 45 min. 

Miejsce: Laboratorium chemiczne M7, CSI PANS w Chełmie 
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Warsztat: Oznaczanie zawartości chlorofilu w warzywach metodą 

spektrofotometryczną 

• Uczniowie będą mogli zapoznać się z nowoczesną metodą oznaczania zawartości 

chlorofilu w świeżych warzywach. W trakcie spotkania samodzielnie przygotują 

próbkę do badań oraz wykonają oznaczenie na aparacie UV-VIS 7000 

Miejsce: Laboratorium analityczne L11  CSI PANS w Chełmie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.03.2023 r.  

WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY 
 

www.panschelm.edu.pl  

 www.facebook.com/panschelm 

https://www.instagram.com/pans_chelm/ 

https://www.youtube.com/@panschelm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.panschelm.edu.pl/
http://www.facebook.com/panschelm
https://www.instagram.com/pans_chelm/
https://www.youtube.com/@panschelm


9 
 

 

 

 



10 
 

 

 


