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Wykłady profesorów wizytujących: 

 

Dr NASOS ARGYRIOU 

THE INSTITUTE FOR MEDITERRANEAN STUDIES, GRECJA 

z cyklu  

SOCIAL RESPONSIBILITY AND SCIENCE IN INNOVATION ECONOMY  

na temat  

“Innovative approaches to social aspects of climate change and water management” 
 

 
 

 
 

Dr Nasos Argyriou uzyskał doktorat w zakresie Earth and Environmental Sciences, Department of School 

of Earth & Environmental Sciences na Uniwersytecie Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Jego zainteresowania 

badawcze koncentrują się na tematyce nauk o ziemi i środowisku, dostarczaniu geoinformatycznych 

rozwiązań dla redukcji ryzyka katastrof ekologicznych, badań zasobów naturalnych oraz archeologicznych, 

a także geofizycznych zastosowań w odniesieniu do różnych aspektów badawczych. 

Posiada bogate doświadzenie współpracy międzynarodowej z takimi ośrodkami, jak: (i) laboratorium 

zdalnego monitorowania środowiska przy Department of Environmental Engineering and Physics (DIFA), 

University of Basilicata, Potenza, Italy, (ii) The Centre for Technological Research of Crete (CTR-Crete) in 

the Geo-Informatics, Geophysics & Natural Hazards laboratory, (iii) Technological Educational Institute of 

Crete, Greece, (iv) stale współpracuje z The Centre for Applied Geosciences, University of Portsmouth, UK 

oraz z (v) The Lab of Geophysical-Satellite Remote Sensing and Archaeoenvironment (GeoSat Research 

Group), Rethimno, Greece. 

 

 

 

PROGRAM: 

 

19.05.2015:  

- Introduction to Geographical Information Systems (GIS). 

- How GIS datasets are collected, stored, retrieved, analysed and displayed. 

- Where to find such datasets. 

- Applications of GIS to various sectors as an innovative approach to our lives. 

- GIS and new technologies. 

- Brief description of GIS software capabilities 
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20.05.2015:  

- Introduction to climate change. 

- Overview of factors and impacts of climate change. 

- Policies and adaptation approaches of climate change. 

- Applications of innovative approaches to climate change mitigation. 

 

 

21.05.2015: 

- Introduction to water management. 

- Vulnerability, risk assessment and the importance of water management. 

- Role of remote sensing and GIS to integrated water resources management. 

W ramach wykładów przewiduje się indywidualne konsultacje dla uczestników MISD. 

 

 

 

Terminy:  

19.05.2015: godz. 10:00-12:15, konsultacje indywidualne w godz. 13:00-14:30, sala C-220, 

20.05.2015: godz. 10:00-13:00, konsultacje indywidualne w godz. 13:45-14:30, sala C-01C, 

21.05.2015: godz. 10:00-12:15, konsultacje indywidualne w godz.13:00-14:30, sala C-01C. 

 

 

Warunkiem udziału w wykładach jest dokonanie rejestracji poprzez zgłoszenie dostępne na stronie projektu 

www.najlepszepraktyki.eu 

www.facebook.com/najlepszepraktyki 

kontakt: np@kul.pl 

http://www.najlepszepraktyki.eu/

