9. Opis tematu zamawianego pt: Omówienie znaczenia odkryć dokonań przez
tegorocznych laureatów Nagrody Nobla
Oczekiwania wobec osób skłonnych zrealizować w/w temat:
Zakłada się, że osoba, która podejmie się zrealizowania niniejszego tematu zamawianego
zapozna się z dostępnymi, popularnymi omówieniami istoty odkryć i wkładu w dorobek
kulturowy osób, które otrzymały nagrody Nobla w roku 2019.
Osoba skłonna zrealizować niniejszy temat zamawiany powinna wykonać następujące
działania:
1) Dokonać przeglądu dostępnych, popularnych omówieni aktywności tych osób,
dostępnych na przykład w „Dziale Nauka” Gazety Wyborczej, forum dyskusyjnym
„Nauka” na gazeta.pl, w inne łatwo dostępnych witrynach Internetowych.
2) Sformułować krótkie podkreślenie znaczenia tych osiągnieć, mając w szczególności na
uwadze, że tegoroczna nagroda Nobla z fizyki dotyczy podstawowych pojęć z zakresu
kosmologii, a tegoroczna nagroda z chemii dotyczy rozpoczynającej się ery urządzeń
zasilanych bateriami litowo- jonowymi.
3) Autorka (autor) proponowanego tu opracowania powinna sporządzić streszczenie
referatu, którego struktury nie narzucamy. Co najwyżej sugerujemy jedynie, aby
streszczenie to składało się z następujących akapitów:
(a) Krótkie omówienie istoty odkryć wyróżnionego laureata nagrody Nobla.
(b) Omówienie znaczenia tych odkryć dla: (i) współczesnego wyobrażenia o świecie
i światopoglądu (można ustosunkować się w tym rozdziale do publikacji
pracowników naszego Wydziału na ten temat: (1) One of key arguments in
promotion of positive public mental health - cosmological meaning of human
life exists! JOJ Nurse Health Care. 2018; 5(5): 555675.
https://juniperpublishers.com/jojnhc/pdf/JOJNHC.MS.ID.555675.pdf
(2) How to develop a supportive, friendly worldview promoting positive public mental
health and helping the psychotherapeutic counseling. Int J Pub Health Safe. 2018;
3: 146. https://www.omicsonline.org/open-access/how-to-develop-a-supportivefriendly-promoting-positivepublic-mental-health-and-helping-the-psychotherapeuticcounseling.pdf ) (ii) omówienie znaczenia dla praktycznych aspektów życiowych.
Streszczenie powinny zostać zapisane na wzór abstraktów zamieszczonych pod:
http://pwsz.nysa.pl/konferencja_21_05_2019/ . Jeśli osoba opracowująca temat, jest skłonna
przedstawić go w trakcie obrad konferencji, należy zgłosić swoje uczestnictwo w Sympozjum
w sposób określony w witrynie http://konferencje.pwsz.nysa.pl/conf/3 (to znaczy wysłać
formularz zgłoszenia i streszczenie na adres sympozjum@pwsz.nysa.pl). Jeśli autorka
opracowania jest skłonna przedstawić swój referat w trakcie sympozjum, to konieczne jest
opracowanie i wysłanie w terminie do 1.03.2010 także pełnego tekstu pracy.

