SEKCJA STUDENCKA O/GDAŃSKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO
Opiekun: mgr inż. Anna Kropidlowska
Email: ssptchem@urethan.chem.pg.gda.pl
Tel: +48 (58) 347 25 92
Fax: +48 (58) 347 26 94
http://siorpc12.chem.pg.gda.pl/ssptchem/

DZIALALNOŚĆ NAUKOWA
Pogle, bianie wiedzy z zakresu nauk ścislych i przyrodniczych, realizacja wlasnych projektów badawczych
oraz popularyzowanie nauk chemicznych
Spotkania i dyskusje samoksztalceniowe, sesje naukowe, wyklady i spotkania z przedstawicielami świata
nauki
Prace przegla,dowe z zakresu szeroko poje, tej tematyki nauk chemicznych oraz prezentacja wyników na
konferencjach i zjazdach naukowych

OFERTA ANALITYCZNA, BADAWCZA I TECHNOLOGICZNA
Zainteresowania czlonków sekcji reprezentuja, różne obszary chemii. Możliwe jest przygotowanie opracowań literaturowych na wskazany temat i przekazanie ich w różnorodnej formie (prezentacje, szkolenia
tematyczne, itp.) czy podje, cie sie, zadań typu ankietowego. Prace glównie doświadczalne s a, też możliwe,
ale w porozumieniu i w oparciu o zaplecze odpowiednich katedr Wydzialu.

OFERTA SZKOLENIOWA
Zaje, cia dla uczniów, glównie szkól ponadpodstawowych
Organizacja pokazów, wykladów, prezentacji, pikników naukowych, konkursów oraz imprez podobnego
typu – w tym w ramach Baltyckiego Festiwalu Nauki
Organizacja Konkursu na poster przegla,dowy CHEMICZNYM OKIEM” skierowanego do studentów
”
trójmiejskiego środowiska akademickiego
Animowanie życia kulturalnego czlonków, organizacja imprez integracyjnych – udzial w pracach elitarnego
Towarzystwa dostarcza forum dla prezentacji i promocji osi a,gnieć
, i osobowości czlonków.
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STUDENTS’ SECTION – GDAŃSK BRANCH
OF POLISH CHEMICAL SOCIETY
President: Anna Kropidlowska M. Sc.
E-mail: ptchem@urethan.chem.pg.gda.pl
Tel: +48 (58) 347 25 92
Fax: +48 (58) 347 26 94
http://siorpc12.chem.pg.gda.pl/ssptchem/

SCIENTIFIC ACTIVITIES
SSPTChem (Gdańsk Branch) associates students interested in development and popularization of knowledge in the field of chemical and natural sciences, as well as those engaged in realization of their own
scientific projects
Organization of meetings, discussions, scientific sessions, lectures and meetings with scientists
Scientific works and reviews in the field of chemical sciences followed by successive presentations during
conferences and symposia

ANALYTICAL, RESEARCH AND TECHNOLOGY SERVICES
Preparation of literature reviews at advisable subjects (our scientific interests cover wide range of chemical
fields) and in various forms e.g. presentation, trainings
Performing of such a task as e.g. conducting a scientific poll
Laboratory works (supported by adequate Departments in Chemical Faculty) are also possible

TRAINING AND COURSES
Meetings for pupils and high school students
Trainings in presentation techniques (e.g. course How to make a poster?)
Organization of demonstrations, lectures, presentations, scientific picnics for students and education
offices, e.g. during. Baltic Festival of Science
Organization of ’CHEMICZNYM OKIEM’ (Chemical Eye) – Competition for academic students in Pomorskie region
Organization of integration meetings (e.g. excursions, conferences)
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