UWAGA!!! STUDENCI
1 ROKU GEOGRAFII
(STUDIA LICENCJACKIE)
Katedra Rekonstrukcji Œrodowiska Geograficznego
og³asza nabór do udzia³u w pracach badawczych w ramach
projektów i zagadnieñ:
Dawne trzêsienia ziemi
poszukiwanie i badanie œladów dawnych trzêsieñ
ziemi w Polsce, analiza wspó³czesnych trzêsieñ
ziemi wystêpuj¹cych w Polsce i na œwiecie
z zastosowaniem min. metody dendrochronologicznej, analiza form rzeŸby
powsta³ych w wyniku trzêsieñ ziemi
oraz analiza oddzia³ywania wstrz¹sów sejsmicznych na aktywnoœæ
stoków osuwiskowych...
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OFERUJEMY MO¯LIWOŒÆ:
- pracy naukowej w ramach ciekawych i znajduj¹cych zastosowania
praktyczne indywidualnych tematów badawczych,
- udzia³u w wyjazdach terenowych, pracach laboratoryjnych,
opracowaniu uzyskanych wyników,
- wspó³pracy z pracownikami Katedry, geografami, geologami i
archeologami z UJ, Uwr, AGH, Muzeum Œl¹skiego oraz biologami z PAN,
dendrochronologami ze Swiss Federal Institute for Forest, Snow and
Landscape Research WSL (Birmensdorf, Szwajacaria),
- realizacji badañ w atrakcyjnych obszarach Polski po³udniowej i
pó³nocnej czêœci Czech (min. Bieszczady, Beskid Niski, Tatry, Beskidy
Morawsko-Œl¹skie, Wysoki Jesionik, Góry Kamienne, Izerskie,
Karkonosze, P³askowy¿ G³ubczycki, Góra Œwiêtej Anny...),
- publikacji wyników, tak¿e w czasopismach miêdzynarodowych,
- udzia³u w konferencjach naukowych krajowych i miêdzynarodowych dla najlepszych finansowanych w ca³oœci lub czêœciowo,
- w przysz³oœci: obrony prac magisterskich w oparciu o uzyskane wyniki.
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poszukiwanie i badanie dawnych megaosuwisk w Polsce
i analiza katastrof osuwiskowych
na œwiecie, badanie aktywnoœci osuwisk. Datowania izotopowe, sondowania
geofizyczne, analizy osadów sto
wych i dolinnych, numerycznych
modeli terenu, badania
uwarunkowañ litologicznych, tektonicznych i
neotektonicznych...
Dawne katastrofy osuwiskowe
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Tr¹by powietrzne oraz szkwa³y
dawniej i dziœ
badanie skutków
wystêp
owania szkwa³ów i
tr¹b powietrznych w Polsce
i na œwi
ecie, rekonstrukcja przebiegu
wspó³czesnych i dawnych katastrofalnych zdarzeñ meteorologicznych z
zastosowaniem metod dendrochronologicznych, analiza oddzia³ywania tr¹b powietrznych oraz
szkwa³ów na wzrost drzew...

WYMAGANIA:

zainteresowanie szeroko rozumian¹ geografi¹ fizyczn¹, geomorfologi¹ ,
geografi¹ stosowan¹, paleogeografi¹, geologi¹ dynamiczn¹, potwierdzone dobrymi wynikami z
przedmiotów: Geologia, Gleboznawstwo i geografia gleb oraz rozmow¹ kwalifikacyjn¹

MILE WIDZIANE:

znajomoœæ jêzyka angielskiego, umiejêtnoœæ samodzielnego
organizowania pracy, w³asna inicjatywa, otwartoœæ, komunikatywnoœæ, umiejêtnoœci: uczenia siê
oraz wspó³pracy w grupie

ZG£OSZENIA:
LIMIT MIEJSC:

mailem na adres: krsg@wnoz.us.edu.pl do 15. 06. 2013
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WYNIKI:

31. 07. 2013

Szczegó³owe informacje i formularz zg³oszeniowy dostêpne w Sekretariacie Katedry p. 1620,
tel.: (32) 368 94 40 oraz przez adres mailowy krsg@wnoz.us.edu.pl

ZAPRASZAMY

