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MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
TYTUŁ

Analiza ruchów chloroplastów indukowanych światłem

OPIS

Rośliny wykorzystują światło jako źródło energii niezbędnej do życia. Zarówno jego niedobór jak i nadmiar jest dla nich niekorzystny. Dlatego
też rośliny wytworzyły mechanizmy służące optymalizacji poboru światła. Wiele roślin wykazuje ruchy struktur komórkowych,
chloroplastów, w których zachodzi fotosynteza. W silnym świetle chloroplasty ustawiają się pod ścianami komórkowymi leżącymi
równolegle do padającego światła. W ten sposób zasłaniają się wzajemnie. Reakcję ta nazywa się ucieczką chloroplastów. Natomiast w
słabym świetle chloroplasty ustawiają się przy ścianach znajdujących się prostopadle do kierunku padania światła, aby absorbować energię
jak największą powierzchnią. Jest to reakcja akumulacji.

GODZINY

16.00, 17.00, 18.00, 19.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

6 os./grupę

PREFEROWANY WIEK

8—11 lat

LOKALIZACJA

Małopolskie Centrum Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7a
30-387 Kraków
sala: 2.15/2.16

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Wykorzystanie genów markerowych do badań aktywności promotorów roślinnych

OPIS

Ekspresja genów jest regulowana przez specjalne sekwencje znajdujące się w DNA zwane promotorami. Aktywność promotorów można
badać testując regulację ekspresji wybranych genów, zwanych markerowymi. Geny te kodują białka, których aktywność można łatwo
wykryć. Przykładem jestem enzym beta-glukuronidaza, która katalizuje rozkład złożonych węglowodanów. Dzięki użyciu syntetycznego
substratu X-GLUC produkt reakcji jest barwny. Niebieską barwę organów roślinnych można obserwować w miejscach aktywności badanego
promotora.

GODZINY

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

6 os./grupę

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat

LOKALIZACJA

Małopolskie Centrum Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7a
30—387 Kraków
sala: 2.15/2.16

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Metody selekcji roślin transgenicznych

OPIS

Rośliny genetycznie modyfikowane uzyskuje się na drodze transformacji czyli wprowadzenia obcego DNA do ich komórek. Transformacja
roślin jest monitorowana za pomocą wybranych genów, które kodują oporność roślin na antybiotyki lub herbicydy. Aktywność tych genów
umożliwia łatwą selekcję roślin, które uległy transformacji genetycznej. Rośliny są hodowane na pożywce z antybiotykiem lub spryskiwane
herbicydem. Te które uległy transformacji genetycznej, przeżywają, pozostałe giną.

GODZINY

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

6 os./grupę

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat

LOKALIZACJA

Małopolskie Centrum Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7a
30—387 Kraków
sala: 2.15/2.16

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Węzły i sploty DNA: Topoizomerazy i choroby. Bionanonauka: Budowanie molekularnych robotów do walki z chorobami.
Zajęcia praktyczne w laboratorium: Skorzystaj z okazji zobaczenia na własne oczy laboratorium biochemicznego
Część I: Węzły i sploty DNA: Topoizomerazy i choroby [czas trwania 0,5 godz.]
W czasie warsztatów zaprezentujemy strukturę DNA oraz przedstawimy problem pakowania DNA
w komórkach. Przy pomocy modeli zaprezentujemy działanie ważnej klasy enzymów:
topoizomeraz oraz ich działanie na cząsteczki DNA. Pozwoli nam to wyjaśnić, jak działają pewne
antybiotyki. Przedstawimy również problem antybiotykoodporności. W trakcie trwania
warsztatów uczestnicy będą mogli rozwiązywać zagadki oraz przeprowadzić proste eksperymenty
związane z tematyką topologii DNA.

OPIS

Część II: Bionanonauka: Budowanie molekularnych robotów do walki z chorobami [czas trwania 0,5 godz.]
Podczas tej części warsztatów zostanie zaprezentowana możliwość wykorzystania cząsteczek
biologicznych (takich jak DNA czy białka) do wytwarzania sztucznych struktur, a nawet
nanorobotów! Przedstawiony zostanie również wstęp teoretyczny do części trzeciej – zajęć
praktycznych.
Zajęcia praktyczne w laboratorium: Skorzystaj z okazji zobaczenia na własne oczy laboratorium
Biochemicznego.
Część III: Zajęcia praktyczne w laboratorium: Skorzystaj z okazji zobaczenia na własne oczy laboratorium Biochemicznego
Warsztaty wizualizacji DNA:
i) rozmiar i kształt (superzwojów) DNA może być określony dzięki elektroforezie w żelu
agarozowym;
ii) Pokazy chromatografii żelowej i dializ.
iii) animowane slajdy/filmiki wyjaśniające podstawowe zasady syntezy DNA origami i tego jak
jest ono wykorzystywane
Warsztat obrazowania komórek:
przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego pokażemy. jak wyglądają komórki normalne oraz
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nowotworowe. Wyjaśnimy podstawy teoretyczne tego jak normalne komórki mogą stać się
nowotworowymi, jakie są morfologiczne różnice pomiędzy nimi oraz jak działają terapie anty-nowotworowe, a w
szczególności nowoczesne immunoterapie, które charakteryzują się wysoką
skutecznością.
GODZINY

17.00—19.00 (wiek: 8 -11 lat), 19.00—21.00 (wiek: 12 i więcej lat) [czas trwania: 2h; 2 tury]

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

max 12 osób w każdej turze

PREFEROWANY WIEK

8—11 lat (godz. 17.00 - 19.00)
12—15 lat (godz. 19.00 – 21.00)
starsza młodzież 16+ i dorośli ( godz. 19.00 – 21.00)

LOKALIZACJA

Małopolskie Centrum Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7a
30—387 Kraków
Pokój socjalny, parter: 0/56

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Warsztaty drukowania 3D

OPIS

W czasie warsztatów zostaną przedstawione podstawowe zasady drukowania 3d, demonstracja procesu drukowania
oraz wcześniej przygotowanych modeli. Na zakończenie uczestnicy będą mieli okazję wzięcia udziału w quizie obejmującym zagadnienia
poruszane podczas pokazów w laboratorium, a najlepsi zostaną nagrodzeni wydrukami 3d.

GODZINY

17.15—18.15, 18.30—19.30, 19.45—20.45 [Czas trwania: 1h; 3 tury]

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

max 8 osób w każdej turze

PREFEROWANY WIEK

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Małopolskie Centrum Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7a
30–387 Kraków
przestrzeń przed pokojem 0/51

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Komórki „na diecie”

OPIS

Mechanizmy regulujące życie komórek pozostają w kręgu zainteresowań osób niezwiązanych z nauką. Jak odżywia się komórka? Co „lubi” a
czego „nie lubi”? Jak wygląda jej optymalne środowisko? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w Laboratorium Biologii Rozwoju
MCB UJ w sposób jak najbardziej przystępny dla wszystkich zainteresowanych. Dzięki zastosowaniu współczesnych innowacyjnych technik
mikroskopowych oraz multimedialnych, jesteśmy w stanie pokazać to czego nie widać gołym okiem. Pokazy jakie proponujemy pozwolą
zrozumieć podstawowe mechanizmy umożliwiające wzrost i rozwój organizmu od samego początku. Kilkukomórkowy zarodek ssaka
„przybliżymy” do skali makroskopowej. Wyjaśnimy sposób w jaki odżywia się komórka, co i jak wydala, jakie są jej preferencje żywieniowe i
środowiskowe.

GODZINY

16.00—17.00 i 18.00—19.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

po 10 os./ grupę

PREFEROWANY WIEK

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Małopolskie Centrum Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7a
Parter, sala 0/9

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Czy można dotknąć komórkę pod mikroskopem?

OPIS

Zorganizujemy warsztaty podczas których, przy użyciu precyzyjnego sprzętu biomedycznego sami zainteresowani będą mogli „dotykać”
komórek. Mikromanipulacje na pojedynczych komórkach można porównać z chirurgią wykonywaną na całym organizmie. I tak jak w
przypadku transplantacji np. nerki lub serca, przeprowadzimy analogiczne przeniesienia poszczególnych komponentów komórki dawczyni
do komórki biorczyni. Zapraszamy na wspólne ekscytujące eksperymenty!

GODZINY

17.00—18.00 i 19.00—20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

po 10 os./ grupę

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Małopolskie Centrum Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7a
sala 0/9

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Co to są białka i dlaczego są takie ważne?

OPIS

Podczas zajęć dzieci zostaną wprowadzone w świat biologii molekularnej i poznają metody oraz organizmy modelowe, jakimi naukowcy
posługują się podczas badań strukturalnych. Warsztaty mają na celu pokazanie, w jaki sposób badania nad poznaniem biochemicznej
budowy białek mogą być fundamentem do projektowania leków w przyszłości.

GODZINY

16:00, 17:00, 18:00, 19:00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

po 15 os./ grupę

PREFEROWANY WIEK

10—11 lat

LOKALIZACJA

Małopolskie Centrum Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7a
30-387 Kraków
Sala: 3/14

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Zobacz rozbłyski jonowe w żywej komórce! – sygnalizacja wapniowa w trzustce

OPIS

Użyjemy mikroskopu konfokalnego i sond do detekcji jonów wapnia, które pozwolą nam na śledzenie w czasie rzeczywistym sygnałów
wapniowych w żywych komórkach trzustki. Zobacz, jakiego typu eksperymenty wykonują na co dzień wspierani przez Fundację na rzecz
Nauki Polskiej młodzi naukowcy!

GODZINY

16:00, 17:00, 18:00, 19:00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

po 4 os./ grupę

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Małopolskie Centrum Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7A
30-387 Kraków
Sala: 1/46

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Idealny gatunek – czy może przemieszczać się między siedliskami? Warsztaty o adaptacjach

OPIS

Dzieci w trakcie warsztatów dowiedzą się czym są adaptacje. Stworzą modele różnych zwierząt i będą zastanawiać się, jakie cechy
(adaptacje) sprzyjają przetrwaniu w różnych warunkach, w zależności od klimatu, pożywienia i zagrożenia dla gatunku. Zobaczą jakie różnice
powstają między gatunkami w zależności od warunków, w jakich żyją. Pozwoli im to zrozumieć z czego wynikają specyficzne cechy u roślin
lub zwierząt. Zajęcia będą obejmowały zarówno demonstracje, jak i pracę własną dzieci.

GODZINY

17.00, 18.00, 19.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15 osób/1 grupa (w sumie 45 osób)

PREFEROWANY WIEK

8—11 lat

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 7, Instytut Nauk o Środowisku
Sala 1.1.2

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.

21
http://www.nauka.uj.edu.pl/mnn

WYDZIAŁ BIOLOGII
TYTUŁ

Zagrożenia i sposoby ochrony owadów zapylających

OPIS

Na stoisku zostaną zaprezentowane różne gatunki pszczół i innych owadów zapylających. Uczestnicy dowiedzą się, co to jest zapylanie i jaka
jest rola pszczół w tym procesie. Przedstawione będą ciekawostki z życia rodziny pszczelej: jak pszczoły się ze sobą komunikują? Jak wygląda
taniec pszczół ? Jak pszczoły dzielą się pracą? Co to jest pyłek, propolis, mleczko pszczele? Jak się zachować gdy użądli nas pszczoła?

GODZINY

16.00—20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 7, Instytut Nauk o Środowisku – Hol główny

REJESTRACJA

nie
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TYTUŁ

Na łące i w puszczy, czyli jak badać wybrane gatunki zwierząt w terenie

OPIS

Demonstracja sprzętu i metod wykorzystywanych podczas badań terenowych ssaków (np. klatki do odłowu przyżyciowego, sprzęt do
badań telemetrycznych, fotopułapki)
- stoisko pokazowe z czaszkami i odlewami tropów,
- stoisko pokazowe z owocnikami grzybów i pieczątkami (nauka rozpoznawania),
- stoisko z mikroskopem świetlnym – nauka robienia preparatów mikroskopowych (grzyby, włosy),
- zabawa w rozpoznawanie śladów zwierząt (odciski w piaskownicy),
- kolorowanki i pieczątki ze zwierzętami dla najmłodszych,
- pokaz filmów i zdjęć z fotopułapek.

GODZINY

16.00—19.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ
PREFEROWANY WIEK

8—11 lat

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 7, Instytut Nauk o Środowisku – Hol główny

REJESTRACJA

nie
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TYTUŁ

Jak wykonać profesjonalny zielnik?

OPIS

Temat zajęć związany jest z dokumentacją zielnikową roślin kwiatowych. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi
zasadami wykonania profesjonalnego zielnika i przechowywania okazów zielnikowych, a także będą mieli możliwość samodzielnego
przygotowania kilku arkuszy zielnikowych. Zajęcia będą również okazją do dyskusji na temat znaczenia prywatnych i publicznych zbiorów
zielnikowych.

GODZINY

17.00—18.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15 osób (1 grupa)

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Kopernika 27
Instytut Botaniki UJ, budynek dydaktyczny
sala nr 4

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Różnorodność przystosowań chwastów

OPIS

Temat zajęć związany jest z przystosowaniami dzikich roślin kwiatowych do życia na polach uprawnych, w ogrodach i na siedliskach
ruderalnych. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z pochodzeniem i różnymi przystosowaniami chwastów, a także będą mieli
możliwość samodzielnego rozpoznawania wybranych gatunków chwastów, na podstawie analizy próbek zanieczyszczonego materiału
siewnego. Zajęcia będą również okazją do dyskusji na temat różnych sposobów rozsiewania się chwastów oraz ich znaczenia w gospodarce
człowieka.

GODZINY

19.00—19.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15 osób (1 grupa)

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Kopernika 27
Instytut Botaniki UJ, budynek dydaktyczny
sala nr 4

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.

25
http://www.nauka.uj.edu.pl/mnn

TYTUŁ

Świat oczami naukowca

OPIS

Zajęcia, na których dowiesz jak wygląda świat oczami naukowca. Jak prawdziwy badacz wyizolujesz pektyny oraz DNA, sprawdzisz zawartość
witaminy C w rożnych produktach spożywczych oraz sporządzisz prawdziwe preparaty z tkanek roślinnych, które będziesz mógł podziwiać
przy użyciu mikroskopu. Opowiemy Ci wiele ciekawostek związanych z pracą naukowca, a na koniec zaskoczymy Cię niesamowitymi
eksperymentami

GODZINY

17.00—18.30, 19.00—20.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15 osób na grupę (2 grupy)

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 9
Budynek Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
sala 0.80

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Storczykomania

OPIS

Uczestnicy poznają ciekawostki dotyczące najbogatszej w gatunki i bardzo zróżnicowanej rodziny roślin kwiatowych - storczykowatych
(Orchidaceae). Pod mikroskopem będą oglądać nasiona, które należą do najmniejszych w świecie roślin. Zapoznają się z kolekcją storczyków
Ogrodu Botanicznego eksponowanej w nowej szklarni, w tym z najstarszymi okazami, które są obecne w zbiorach od XIX w.

GODZINY

16.30—19.00 (1. grupa – 16.30; 2. grupa – 17.20, 3. grupa – 18.15)

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

45 osób (3 grupy)

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Kopernika 27
Budynek dydaktyczny, szklarnie Ogrodu Botanicznego UJ
sala nr 2 oraz szklarnie

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Skamieniałości roślin- pokaz dydaktycznej kolekcji paleobotanicznej

OPIS

Na oryginalnych okazach z dydaktycznej kolekcji paleobotanicznej będzie prezentowana ewolucja roślin od wyjścia na ląd w paleozoiku do
czasów współczesnych. Zaprezentowane zostaną główne typy skamieniałości roślinnych, a także rośliny kopalne najbardziej
charakterystyczne dla poszczególnych okresów geologicznych w historii Ziemi. Prezentowane będą najczęściej znajdowane w naszym kraju
skamieniałości roślinne.

GODZINY

14.00—15.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

20 osób (1 grupa)

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Kopernika 31
Budynek Pionu Technicznego
sala nr 40

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Zrekonstruować życie – analiza antropologiczna szczątków kostnych

OPIS

Zajęcia obejmują krótki wykład, prezentujący metody określenia płci i wieku na podstawie szczątków kostnych oraz zajęcia warsztatowe,
podczas których uczestnicy zajęć, podzieleni na małe grupy, przy pomocy prowadzących dokonają analizy antropologicznej szkieletu.

GODZINY

16.00—17.00; 17.15—18.15

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

na każdą grupę max. po 10 osób

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
sala 2,23

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Tajemnice hormonów

OPIS

Program warsztatów:
1. Co to są hormony? Quiz dotyczący układu hormonalnego.
2. Jak badamy hormony? Pokaz technik i urządzeń stosowanych w laboratorium.
3. Jak działają hormony? Barwienie i oglądanie preparatów mikroskopowych gruczołów hormonalnych i ich komórek. Wirtualne
eksperymenty.
4. Jak określić fazę cyklu płciowego kobiety? Wykonywanie i analiza preparatów.

GODZINY

grupa I 15.30—16.45, grupa II 17—18.15

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

12 os./grupę

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
sala 1.103, Segment D, I piętro

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Środowisko a zdrowie człowieka

OPIS

Jak badamy skutki narażenia człowieka na chemiczne zagrożenia środowiskowe?
Poznaj sprzęt laboratoryjny oraz modele i techniki badawcze.

GODZINY

16.00—17.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

max. 12 osób

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
sala 1.102

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Pasażer na gapę – pasożyty człowieka i zwierząt

OPIS

Prezentacja mikroskopowych i makroskopowych preparatów pasożytów człowieka i zwierząt np. tasiemca, glisty ludzkiej, motylicy
wątrobowej itp.

GODZINY

16.00—18.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
Budynek Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych
sala – hol

REJESTRACJA

nie
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TYTUŁ

Życie w kropli wody

OPIS

Różnorodność mikroorganizmów wodnych (pierwotniaki, wrotki, wypławki, parzydełkowce itp.) – uczestnicy będą mieli możliwość
własnoręcznego przygotowania preparatów mikroskopowych.

GODZINY

16.00—16.45; 17.00—17.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

max 12 osób/grupę

PREFEROWANY WIEK

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
Budynek Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych
sala 0.64

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Biologia pierścienic na przykładzie dżdżownicy ziemnej

OPIS

Poznanie budowy morfologicznej i anatomicznej pierścienic na przykładzie dżdżownicy ziemnej.

GODZINY

16.00—17.00; 17.30—18.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

max 12 osób/grupę

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
Budynek Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych
sala – 0.26

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Po co nam gorączka?

OPIS

Wykład przybliżający mechanizmy powstawania gorączki u ssaków i innych zwierząt oraz wyjaśniający znaczenie tego zjawiska w walce z
patogenem.

GODZINY

17.00—18.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

45 osób

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 9
Budynek: Instytut Zoologii I Badan Biomedycznych UJ
sala: 0.14

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

W rytmie mózgu

OPIS

Aktywność bioelektryczna komunikujących się ze sobą neuronów mózgu jest podłożem wszystkich naszych myśli i emocji, które przeżywamy
przychodząc na pokazy naukowe do Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Za pomocą
specjalnych sensorów (elektrod), które umieścimy na powierzchni głowy ochotników będziemy mogli zaobserwować w czasie rzeczywistym
fale mózgowe, których występowanie jest wynikiem aktywności neuronalnej kory mózgowej i innych obszarów mózgu, które są z nią
połączone. Dodatkowo, nauczymy się rozróżniać różne rodzaje fal w zapisie elektroencefalograficznym (EEG), którego dokonamy. Dzięki
nowym umiejętnościom nie będziemy musieli już sprawdzać tętna, aby dowiedzieć się, czy badana osoba naprawdę śpi, czy tylko chce nas
nabrać, a za pomocą latarki będziemy w stanie wpłynąć na amplitudę, częstotliwość oraz rodzaj obserwowanych fal mózgowych.

GODZINY

16.00—16.45, 17.15—18.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15 os. na grupę

PREFEROWANY WIEK

8–11 lat

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 9
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, sala 0.27

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Neurofizjologia od kuchni – rejestracja żywej tkanki mózgowej

OPIS

Neurofizjologia jest nauką badającą funkcjonowanie układu nerwowego, a jej szczególną odmianą jest elektrofizjologia, zajmująca się
pomiarem aktywności elektrycznej neuronów. Na zajęciach zaprezentowana zostanie technika elektrofizjologiczna in vitro – mierząca
aktywność elektryczną pojedynczych neuronów w skrawku mózgu. Wyjaśnione zostanie dlaczego badania podstawowe, takie jak badania
elektrofizjologiczne, są potrzebne i do czego wykorzystuje się zdobytą w ten sposób wiedzę.

GODZINY

17.00—18.00, 18.30—19.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

6 os./grupę

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 9
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, sala 0.44

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Kukułki w świecie owadów

OPIS

Zapraszamy do niezwykłego świata motyli modraszków. Owady te mają unikalny cykl życiowy, spędzając większość życia w mrowisku. Jak
tam trafiają? Czy są w nim bezpieczne? Dowiemy się, co to są gatunki parasolowe i dlaczego zaliczamy do nich modraszki. Będzie to również
okazja do samodzielnego przygotowania i obserwacji w mikroskopie świetlnym preparatu ze skrzydła motyla. Na warsztatach przewidziany
miniteatrzyk i pokaz krótkiego filmu.

GODZINY

16.00—16.40; 16.45—17.25

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

12 osób x 2 grupy

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 9
budynek IZiBB
sala 0.67

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Podróż po hodowlach in vitro

OPIS

Uczestnicy dowiedzą się, czemu służą hodowle in vitro, będą mieli okazję zobaczyć naczynia hodowlane, pożywki w których hoduje się
komórki, rusztowania na których prowadzi się hodowle trójwymiarowe, podstawowe procedury hodowli in vitro (pasaż komórek, liczenie
komórek).

GODZINY

17:00—18:00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

7 osób

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 9
budynek IZiBB
0.68

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Spotkanie z muszką owocową - od skrzydełka do komórki

OPIS

Wycieczka po Zakładzie Biologii i Obrazowania Komórki, w ramach, której planowane są: prezentacja hodowli muszki owocowej, wybrane
metody identyfikowania białek w preparatach, prezentacja mikroskopu konfokalnego i elektronowego.

GODZINY

17:00—18:00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

10 osób

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 9
budynek IZiBB
laboratoria Zakładu Biologii i Obrazowania Komórki
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.

40
http://www.nauka.uj.edu.pl/mnn

TYTUŁ

Noc szkieletów. Budowa szkieletów kręgowców

OPIS

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zdobyć wiedzę nt. układu kostnego. Zaprezentowane zostaną preparaty makroskopowe dotyczące
budowy szkieletu w różnych grupach zwierząt kręgowych. Omówione zostaną najważniejsze różnice w budowie szkieletu pomiędzy
bezżuchwowcami, rybami, płazami, gadami, ptakami oraz ssakami a także adaptacje wybranych grup zwierząt do różnych sposobów
poruszania się (pływanie, bieg, lot, itp.).

GODZINY

godziny I gr: 15.00—15.30; II gr 15.45—16.15

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

na każdą z grup max. 15 osób

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa
budynek nr 9
sala 0.59

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Tajemnica podwójnej helisy

OPIS

Proces izolowania DNA z komórki jest pierwszym krokiem dla wielu procedur laboratoryjnych w dziedzinie biotechnologii, ale
zaawansowana technika i laboratorium niczym z CSI nie są Ci potrzebne, aby wyizolować DNA. Możesz to bez problemu zrobić we własnej
kuchni, wykorzystując to, co masz pod ręką. Na warsztatach uczestnicy poznają budowę kwasów nukleinowych, tworzących nasz materiał
genetyczny. Wyizolują również DNA z owoców i dowiedzą się jak powtórzyć ten eksperyment w domowym zaciszu.

GODZINY

16:00—16:45, 17:00—17:45, 18:00—18:45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

na każdą grupę po max. 12 osób

PREFEROWANY WIEK

8—11 lat
12—15 lat

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 9
budynek: Instytut Zoologii i Nauk Biomedycznych
sala: 1.100

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Słodka komórkowa łamigłówka

OPIS

Słuchacze dowiedzą się, jaką rolę pełnią cukry w komórkach zwierząt i roślin, jak bardzo zróżnicowany jest świat cukrów oraz dlaczego bez
jedzenia słodyczy nasze komórki mają wystarczająco niezbędnych cukrów.

GODZINY

16.00—16.45, 17.00—17.45, 18.00—18.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

na każdą z grup po max. 12 osób

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 9
budynek: Instytut Zoologii i Nauk Biomedycznych
sala: 1.14

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Zwierzęta modelowe

OPIS

Prezentacja przykładowych zwierząt modelowych, możliwość obejrzenia z bliska, opis ich cech charakterystycznych, zastosowania w
badaniach naukowych. Gatunki modelowe przydatne w badaniach z określonych dziedzin biologii. Wyjaśnienie tworzenia modeli
genetycznych na przykładzie myszy laboratoryjnej. Demonstracja myszy o różnym umaszczeniu i omówienie genetycznego podłoża
dziedziczenia barwy sierści.

GODZINY

15:30—16:30, 16:45—17:45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

na każdą grupę max. 16 osób

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 9
budynek IZiBB
sala 0.55

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
TYTUŁ

Słodkie życie pszczół – historia małego owada

OPIS

Ile pszczół tworzy rodzinę pszczelą? Jak długo żyje pszczoła? Czy królowa posiada władzę absolutną? Jak powstaje miód? Na te i wiele innych
pytań poznasz odpowiedzi w czasie wykładu.

GODZINY

18.15

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

limit miejsc: 45 osób

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
ul. Gronostajowa 5
30-387 Kraków
Sala wykładowa

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Co z nich zostało? Kopalne zwierzęta i rośliny – skamieniałości i rekonstrukcje

OPIS

Uruchom wyobraźnię i przenieś się setki milionów lat w czasie. Porównaj skamieniałości i rekonstrukcje organizmów kopalnych.

GODZINY

16.00, 17.15, 18.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

po 15 os./grupę

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
ul. Gronostajowa 5
30-387 Kraków
Ekspozycja geologiczna I piętro

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Geometria zaklęta w kryształach – wpływ struktury minerałów na wygląd zewnętrzny

OPIS
GODZINY

16.00, 17.00, 19.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

po 12 os./grupę

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
ul. Gronostajowa 5
30-387 Kraków
Sala ćwiczeniowa

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Entomolog jedzie w teren.

OPIS

Poznaj pracę entomologów od kuchni. Zobacz jak powstają zbiory naukowe i kolekcje entomologiczne.

GODZINY

16.30, 18.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

po 15 os./grupę

PREFEROWANY WIEK

bez ograniczeń wiekowych

LOKALIZACJA

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
ul. Gronostajowa 5
30-387 Kraków
Pracownia entomologiczna, zbiórka w hallu

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Choroby zapisane w kościach – ekspozycja CEP UJ w bloku antropologicznym

OPIS

Krótki wykład wprowadzający oraz oprowadzanie po części wystawy dotyczącej schorzeń układu kostnego. Słuchaczom przybliżona zostanie
problematyka paleopatologii, czyli zmian chorobowych i urazów populacji historycznych i pradziejowych.

GODZINY

16.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

po 15 os.

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
ul. Gronostajowa 5
30-387 Kraków
Ekspozycja antropologiczna, zbiórka w hallu

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ
OPIS

CSI – kryminalne zagadki Centrum Edukacji Przyrodniczej
Jakie tajemnice skrywają kości? Co mówią nam o życiu człowieka? Co możemy z nich wyczytać?

GODZINY

18.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

po 15 os.

PREFEROWANY WIEK

bez ograniczeń wiekowych

LOKALIZACJA

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
ul. Gronostajowa 5
30-387 Kraków
Ekspozycja antropologiczna, zbiórka w hallu

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Historia życia i Ziemi – zwiedzanie fragmentów ekspozycji

OPIS
GODZINY

16.00—20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ul. Gronostajowa 5, 30-387 Kraków.

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Historia Ziemi i życia w pigułce

OPIS

Miliardy lat ewolucji zamknięte w krótkiej opowieści. Skąd na Ziemi wzięło się tyle gatunków? Czy wszędzie żyją takie same?

GODZINY

16.15

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

limit miejsc: 20 os.

PREFEROWANY WIEK

bez ograniczeń wiekowych

LOKALIZACJA

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
ul. Gronostajowa 5
30-387 Kraków
Ekspozycja zoologiczna, I piętro, zbiórka w hallu

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ
TYTUŁ

Fizyczne rozmaitości

OPIS

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną liczne atrakcyjne doświadczenia z różnych działów fizyki. Ich przebieg nie zawsze jest zgodny z
intuicją życia codziennego.

GODZINY

17.00—17.45, 18.00—18.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

230 miejsc + 2 dla niepełnosprawnych

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. prof. S. Łojasiewicza 11
budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
sala A-1-06

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Laboratorium Frankensteina

OPIS

Pokazy przeprowadzone w humorystycznym stylu przedstawiające różne zjawiska fizyczne.

GODZINY

19.00—19.45, 20.00—20.45 (210 miejsc)

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

230 miejsc + 2 dla niepełnosprawnych

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. prof. S. Łojasiewicza 11
budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
sala A-1-06

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Memristor – nowa droga do sztucznej inteligencji

OPIS

W wykładzie zostanie omówiony memristor, który po kondensatorze, oporniku i indukcji jest czwartym dwójnikiem pasywnym a więc
czwartym podstawowym elementem elektroniki. Obecnie wszystko wskazuje na to, że powstanie memistora będzie miało rewolucyjny
wpływ na rozwój współczesnej elektroniki polegający nie tyle na dalszej jej miniaturyzacji, co przede wszystkim, na zmianie samej koncepcji
budowania i działania neuromorficznych układów logicznych.

GODZINY

18.00—18.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

153 miejsca + 2 dla niepełnosprawnych

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. prof. S. Łojasiewicza 11
budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
sala A-1-08

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Dlaczego nocne niebo jest ciemne?

OPIS
GODZINY

19.00—19.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

153 miejsca + 2 dla niepełnosprawnych

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. prof. S. Łojasiewicza 11
budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
sala A-1-08

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

GPS w fizyce cząstek

OPIS

Global Positioning System (GPS) jest obecnie najpopularniejszym systemem nawigacji satelitarnej służącym do wyznaczania położenia na
powierzchni Ziemi. Analogiczna metoda jest od niedawna wykorzystywana w fizyce do wyznaczania pozycji rozpadu cząstek na fotony.
Dzięki jej wykorzystaniu możliwe jest testowanie symetrii dyskretnych, m.in. symetrii odwrócenia w czasie.

GODZINY

20.00—20.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

153 miejsca + 2 dla niepełnosprawnych

PREFEROWANY WIEK

12 - 15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. prof. S. Łojasiewicza 11
budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
sala A-1-08

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Atomy – to cząstki czy fale?

OPIS

Otaczająca nas materia i my sami zbudowani jesteśmy z atomów – a te z kolei z protonów, neutronów i elektronów. Zazwyczaj wyobrażamy
je sobie jako mikroskopijne sztywne kulki – cząstki. W pierwszej połowie XX wieku Louis de Broglie w swojej pracy doktorskiej zaproponował
podejście zupełnie nieintuicyjne – opiszmy te cząstki jako... fale!
Czy takie podejście da się potwierdzić eksperymentalnie? Jakie cząstki możemy opisać przy pomocy podejścia falowego? Czy da się to
podejście zastosować na przykład do człowieka? Jak przygotować atomy, żeby móc spróbować zobaczyć ich właściwości falowe?
W czasie wykładu odpowiem na te pytania, a pierwszą wskazówką niech będzie fakt, że praca doktorska de Broglie'a warta była nagrody
Nobla!
Wykład z pokazami fizycznymi.

GODZINY

21.00—21.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

153 miejsca + 2 dla niepełnosprawnych

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. prof. S. Łojasiewicza 11
budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
sala A-1-08

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Magiczna fizyka

OPIS

Warsztaty z różnych dziedzin fizyki, np. magiczne wahadło

GODZINY

17.00; 17.45, 18.30, 19.15, 20.00, 20.45, 21.30, 22.15

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

20 miejsc

PREFEROWANY WIEK

8—11 lat

LOKALIZACJA

ul. prof. S. Łojasiewicza 11
budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
sala A-1-13

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Mikroskop z klocków

OPIS

Budowanie Mikroskopu Sił Atomowych z klocków WADER

GODZINY

17.00; 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

18 miejsc

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. prof. S. Łojasiewicza 11
budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
sala A-0-13

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Kuchenne ewolucje

OPIS

Drożdżowe miechy, płyn nienewtonowski, dzwon w łyżce, pioruny w mikrofali, pieprz odpychający płyn do naczyń, dlaczego jajko tonie.

GODZINY

17.00; 17.45, 18.30, 19.15, 20.00, 21.00, 21.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15 miejsc

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat

LOKALIZACJA

ul. prof. S. Łojasiewicza 11
budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
sala A-0-11

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Zdaj egzamin z Hogwarcie

OPIS

Czy miotła służy tylko do latania? Czy do czarowania niezbędna jest różdżka? Czy przyroda też czaruje?

GODZINY

17.00; 17.45, 18.30, 19.15, 20.00, 21.00, 21.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15 miejsc

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat

LOKALIZACJA

ul. prof. S. Łojasiewicza 11
budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
sala A-1-04

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Jak pokonać smoka?

OPIS

Smoczy podmuch, czyli jak się przed nim ochronić? Lampa lava, czyli jak zobaczyć smoka? Magiczny zegar, czyli skąd wiedzieć, że smok już
skończył posiłek?

GODZINY

17.00; 17.45, 18.30, 19.15, 20.00, 21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15 miejsc

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat

LOKALIZACJA

ul. prof. S. Łojasiewicza 11
budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
sala A-0-15

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Kosmiczne dźwięki

OPIS

Jak stworzono dźwięki strzał laserowych do „ Gwiezdnych Wojen”. Jak słuchać muzyki bez użycia gramofonu. Jak w łyżce usłyszeć Dzwon
Zygmunta.

GODZINY

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

20 miejsc

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat

LOKALIZACJA

ul. prof. S. Łojasiewicza 11
budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
sala A-1-03

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Zbuduj most z makaronu

OPIS

Jak zbudować prosty most lub bardziej wymyślną konstrukcję z makaronu spaghetti.

GODZINY

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15 miejsc

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. prof. S. Łojasiewicza 11
budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
sala A-2-07

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Turniej Eksperymentatorów

OPIS

Konkurs z nagrodami na rozwiązanie prostego problemu fizycznego i zaprezentowanie wyników przed publicznością.

GODZINY

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

16 miejsc

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. prof. S. Łojasiewicza 11
budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
sala A-2-04

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Tajemnice laboratoriów Wydziału FAIS

OPIS

Zwiedzanie laboratoriów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

GODZINY

19.00, 20.00, 21.00, 22.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

6 osób na trasę

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. prof. S. Łojasiewicza 11
budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
sala: Laboratoria Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Fizyka w medycynie; Sekrety biofizyki; Wszędobylskie elektrony; Fizyka w 3F: fluorescencja, fosforescencja i fotony;
Interfejs mózg-komputer; Oculus; Budowa spektroskopu; Ciekłe kryształy; Konkurs z nagrodami

OPIS

Interaktywne pokazy doświadczeń z zakresu biofizyki, fizyki medycznej, możliwość własnoręcznego wykonania zdjęcia 3D, interfejs
pozwalający na bezpośrednią komunikację pomiędzy mózgiem a urządzeniem zewnętrznym, interaktywne pokazy nowych technologii,
konkurs z nagrodami.

GODZINY

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 (20 osób), 22.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

40 osób na godzinę

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. prof. S. Łojasiewicza 11
budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
sala: Hol główny

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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WYDZIAŁ GEOGRAFII I GEOLOGII
TYTUŁ

Superwulkan!

OPIS

Wykład popularno-naukowy o współczesnych procesach wulkanicznych na Ziemi.

GODZINY

17.00, 20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

na każda godzinę po max. 60 osób

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 3A
budynek: Instytut Nauk Geologicznych UJ
sala: 0.10
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego
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TYTUŁ

Kolorowy świat minerałów

OPIS

Warsztaty z zakresu rozpoznawania minerałów na podstawie cech fizycznych oraz z zastosowaniem metod laboratoryjnych.

GODZINY

17.00, 18.00, 19:00, 20:00, 21:00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

na każdą godzinę po max. 12 osób

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 3A
budynek: Instytut Nauk Geologicznych UJ
sala: laboratoria III piętro
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Skamieniałości - klucz do zrozumienia przeszłości

OPIS

Warsztaty z zakresu rozpoznawania i preparatyki skamieniałości.

GODZINY

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

na każdą godzinę po max. 12 osób

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 3A
budynek: Instytut Nauk Geologicznych UJ
sala: 0.14
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Kolorowy świat gleby

OPIS

Warsztaty gleboznawcze przeprowadzone w Laboratoriach Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Tematycznie warsztaty będą
dotyczyć rozpoznawania podstawowych rodzajów gleb i ich składu.

GODZINY

17.00, 18.00, 19.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

na każdą godzinę po max. 12 osób

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 7
budynek: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
sala: 0.41
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Jak drzewa mówią o przeszłości?

OPIS

Warsztaty geomorfologiczne przeprowadzone w Laboratoriach Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Tematyka dotyczy analizy
dendromorfologicznej procesów działających na powierzchni Ziemi.

GODZINY

17.00, 18.00, 19.00 17.00, 19.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

na każdą godzinę po max. 10 osób

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 7
budynek: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
sala: 0.44
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Niezwykła Ziemia. Mapa: z 3D do 2D

OPIS

Gry i zabawy zapoznają uczestników ze zróżnicowaniem form powierzchni Ziemi, uczą się, jak zapisywać informacje przestrzenne na mapie.

GODZINY

17.00, 18.00, 19.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

na każdą grupę po 25 osób

PREFEROWANY WIEK

8—11 lat
12—15 lat

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 7
budynek: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uj
sala: korytarz, I piętro

REJESTRACJA

nie
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TYTUŁ

Nad poziomem morza – skutki zmiany wysokości

OPIS

Warsztaty zapoznające ze zmianami warunków środowiska geograficznego wraz z wysokością n.p.m. Warsztaty z wykorzystaniem sandbox –
zapoznanie ze skalą hipsometryczną.

GODZINY

17.00, 18.00, 19.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

na każdą grupę po max. 8 osób

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 7
budynek: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uj
sala: 1.15
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Wydział GIG – orientuj się

OPIS

Gra terenowa – poszukiwanie punktów charakterystycznych, wypełnianie kart gry i poznawanie w ten sposób budynków Wydziału.

GODZINY

17.00—19.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

na każdą grupę po max. 25 osób

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 7
budynek: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uj
sala: 1.15
nie
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JAGIELLOŃSKIE CENTRUM ROZWOJU LEKÓW

TYTUŁ

"Dlaczego krew krzepnie?" - demonstracja procesu krzepnięcia krwi oraz działania leków przeciwzakrzepowych

OPIS

Demonstracja procesu krzepnięcia krwi oraz działania leków przeciwzakrzepowych.

GODZINY

17.00-17.45, 18.00-18.45, 19.00-19.45, 20.00-20.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

8 osób na pokaz

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat

LOKALIZACJA

ul. Bobrzyńskiego 14, budynek: Budynek A, siedziba JCET

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

"Tkanki i narządy w skali mikro"- demonstracja obrazów histologicznych tkanek i narządów pod mikroskopem

OPIS

GODZINY

17.00-17.45, 18.00-18.45, 19.00-19.45, 20.00-20.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

8 osób na pokaz

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat

LOKALIZACJA

ul. Bobrzyńskiego 14, budynek: Budynek A, siedziba JCET

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Fluorescencyjna kolorowanka komórkowa

OPIS

GODZINY

17.00-17.45, 18.00-18.45, 19.00-19.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

8 osób na pokaz

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat

LOKALIZACJA

ul. Bobrzyńskiego 14, budynek: Budynek A, siedziba JCET

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Pokaz pomiarów komórek i tkanek (również krwi) z użyciu spektroskopii ramanowskiej i różnych laserów

OPIS

GODZINY

Pokaz 1: 18.00-19.00 - Pokaz pomiarów ramanowskich blaszki miażdżycowej wraz z analizą jej głównych składowych
Pokaz 2: 19.00-20.00 - Jak wygląda naczynie krwionośne od środka? – pokaz pomiarów ramanowskich
Pokaz 3: 20.00-21.00 – Pokaz pomiarów obrazowania ramanowskiego in vitro komórek w modelach chorobowych
Pokaz 4: 21.00-22.00 - Szukając tlenu w erytrocycie - wykorzystanie spektroskopii ramanowskiej do badań nad czerwonymi krwinkami

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

10 osób na pokaz

PREFEROWANY WIEK

Pokaz 1: Bez ograniczeń wiekowych
Pokaz 2: Bez ograniczeń wiekowych
Pokaz 3: 12-15, starsza młodzież 16+ i dorośli
Pokaz 4: starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Bobrzyńskiego 14, budynek: Budynek A, siedziba JCET

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Wykorzystanie techniki LC/MS/MS w badaniach próbek biologicznych

OPIS

GODZINY

17.00-17.45, 18.00-18.45, 19.00-19.45, 20.00-20.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

8 osób na pokaz

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

ul. Bobrzyńskiego 14, budynek: Budynek A, siedziba JCET

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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WYDZIAŁ LEKARSKI
TYTUŁ

Podstawy procesu nowotworzenia

OPIS

1. Od genu do białka: wykład rozpocznie się od przypomnienia podstawowych procesów zachodzących w komórce takich jak replikacja i
transkrypcja DNA oraz translacja mRNA- przykładowe mutacje DNA prowadzące do rozwoju procesu nowotworowego.
2. Cykl komórkowy oraz jego nieprawidłowa regulacja w procesie nowotworzenia (zaburzenia funkcji protoonkogenów i genów
supresorowych).
3. Nowotwór i stadia jego rozwoju.
4. Komórki nowotworowe nie są same.

GODZINY

18.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

200

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Grzegórzecka
budynek:16
sala 3.21 (Sala Wykładowa Katedry Fizjologii UJCM)

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Hematokryt-metoda badania

OPIS

Warsztaty będą polegały na możliwości oznaczenia własnego hematokrytu metodą mikrohematokrytową.
Każdy uczestnik będzie miał też możliwość rejestracji głównych parametrów fizjologicznych takich jak ciśnienie tętnicze krwi, tętno, próby
sprawności układu oddechowego.

GODZINY

19.00—21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

40

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Grzegórzecka
budynek:16
sala ćwiczeń Katedry Fizjologii (3-30)

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Fizjologia narządów ludzkich

OPIS

Na przykładzie ćwiczeń animacyjnych każdy uczestnik będzie miał możliwość obserwacji czynności poszczególnych organów, w tym serca,
mózgu, żołądka, jelit, nerek oraz ich zachowania pod wpływem rożnych czynników fizycznych, chemicznych i wybranych leków. Zamierzamy
też udostępnić i pokazać podstawowe preparaty mikroskopowe krwi ludzkiej oraz preparaty komórek hodowlanych.

GODZINY

19.00—21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

40

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Grzegórzecka
budynek:16
sala: ćwiczeniowa
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Historia krakowskiej fizjologii
Okres Rzeczpospolitej Obojga Narodów (do 1795 r.): okres przed oświeceniem, oświecenie: reforma Akademii Krakowskiej (Kołłątaj), prof.
Czerwiakowski, prof. Szaster.






OPIS

Okres 1795—1809 po utracie niepodległości Polski: prof. Vetfer (łacina i niemiecki)
Okres ograniczonej wolności 1809—1846: prof. Stummer, prof. Koztamski, prof. Kozubowski
Okres germanizacji po przyłączeniu Krakowa do Austrii (1846—1866): prof. Majer, prof. Czermak, prof. Albnini
Okres autonomii galicyjskiej (1866—1918): prof. Piotrowski, prof. Cybulski,
Okres międzywojenny (1918—1939): prof. Maydell, prof. Kaulbersz

Tradycja i współczesność w nauczaniu fizjologii.
GODZINY

18.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

200

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Grzegórzecka
budynek 16
sala wykładowa Katedry Fizjologii UJCM

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
TYTUŁ

Po co nam pieniądze?

OPIS

Czym jest pieniądz? Co to jest popyt i podaż? Jak działa giełda? Spróbujemy udzielić odpowiedzi na te i inne pytania w taki sposób, by
wytłumaczyć i zainteresować najmłodszych. Postaramy się przybliżyć podstawy działania rynku i giełdy oraz wytłumaczyć dzieciom, że
pieniądze nie biorą się ze ściany.

GODZINY

17.00—17.45, 18.00—18.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

na każdą grupę max. 200 osób

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat, 8—11 lat, 12—15 lat

LOKALIZACJA

ul. Łojasiewicza 6, sala 0004

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

OPIS

Laboratorium matematyczne
Matematyka uchodzi za naukę pozbawioną aparatu doświadczalnego, jakim dysponuje choćby chemia. Okazuje się, że nie do końca jest to
prawda, a narzędziem pozwalającym sprawdzić, jak działają badane przez matematyków zjawiska, są komputery. Uczestnicy zajęć za
pomocą fizycznych pomocy i programów komputerowych będą mogli poznać wybrane narzędzia rachunku prawdopodobieństwa i
matematyki stosowanej.

GODZINY

18.00—18.45, 19.00—19.45, 20.00—20.45, 21.00—21.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

każda grupa po 60 osób

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat, 16+ lat

LOKALIZACJA

ul. Łojasiewicza 6, sala 0094

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Gol! — matematyka na boisku.

OPIS

Podczas warsztatów przyjrzymy się geometrycznym okiem taktykom różnych drużyn piłkarskich. Spróbujemy wybrać optymalną strategię na
mecz i pobawimy się w obstawianie zakładów.

GODZINY

19.00—19.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

max. 100 osób

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat, 16+ lat

LOKALIZACJA

ul. Łojasiewicza 6, 1093

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Podstawy robotyki – warsztaty Lego Mindstorms

OPIS

Koło robotyki zaprezentuje podstawowe zagadnienia robotyki oraz wprowadzi najmłodszych w świat programowania. Uczestnicy będą
mogli zapoznać się z kilkoma problemami robotyki oraz dowiedzieć się co nieco na temat ich rozwiązania.

GODZINY

17.00—18:25, 18:35—20:00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

każde grupa 10 osób

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
16+ lat

LOKALIZACJA

ul. Łojasiewicza 6, sala 1071

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Quiz matematyczno-ekonomiczny

OPIS

Uczestnicy losują pytania dostosowane do ich kategorii wiekowej. Poruszane kwestie dotyczą pojęć matematycznych, historii matematyki,
rozumienia procesów ekonomicznych i finansowych. Za poprawne odpowiedzi otrzymują lokalną walutę „Banachy”.

GODZINY

17.00-17.10 17.15-17.25 17.30-17.40 17.45-17.55 18.00-18.10 18.15-18.25 18.30-18.40 18.45-18.55 19.00-19.10 19.15-19.25 19.30-19.40
19.45-19.55 20.00-20.10 20.15-20.25 20.30-20.40 20.45-20.55 21.00-21.10 21.15-21.25 21.30-21.40 21.45-21.55

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

każda grupa po max. 12 osób

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat, 8—11 lat, 12—15 lat, 16+ lat

LOKALIZACJA

ul. Łojasiewicza 6, sala 0137

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Symulacja giełdy papierów wartościowych

OPIS

Zdobyte w quizie „Banachy” uczestnicy inwestują na naszej giełdzie. Wybierają spośród kilku spółek, na których kursy mają wpływ
zainteresowanie inwestorów oraz informacje bieżące. Dzięki wyjaśnieniom członków Koła poznają mechanizmy funkcjonowania giełdy.
Pomnożone środki można wymienić na nagrody.

GODZINY

17.00-17.55 18.00-18.55 19.00-19.55 20.00-20-55 21.00-21.55 22.00-22.55

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

każda grupa po max. 20 osób

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat, 8—11 lat, 12—15 lat, 16+ lat

LOKALIZACJA

ul. Łojasiewicza 6, sala 0137

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Blackjack

OPIS

Wiele osób kojarzy popularną grę „w oczko” z kasynem i hazardem. Patrząc na tę grę od strony matematycznej jest możliwość
otrzymania dodatniej wartości oczekiwanej z perspektywy gracza (przy długiej grze można teoretycznie zarobić). Będziemy chcieli
pokazać uczestnikom jak to zrobić, a później na podstawie ustalonej strategii spróbujemy wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Gra będzie
odbywała się za Banachy, które uczestnicy będą mogli wygrać w quizie.

GODZINY

17.00-17.50 18.00-18.50 19.00-19.50 20.00-20-50 21.00-21.50 22.00-22.50

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

każda grupa po max. 20 osób

PREFEROWANY WIEK

8—11 lat, 12—15 lat, 16+ lat

LOKALIZACJA

ul. Łojasiewicza 6, sala 0138

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Ocalić od zapomnienia

OPIS

Na tablicach będą rozwieszone plakaty przybliżające postaci znanych i mniej znanych matematyków.

GODZINY

17.00—23.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat, 16+ lat

LOKALIZACJA

ul. Łojasiewicza 6, hall na parterze

REJESTRACJA

nie
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NARODOWE CENTRUM PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO SOLARIS
TYTUŁ

„Wokół synchrotronu”

OPIS

Wydarzenia wokół synchrotronu i w hali eksperymentalnej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Podczas
spaceru będzie można dowiedzieć się, co to jest i do czego służy synchrotron. Wizyta w SOLARIS pozwoli również zapoznać się z tym, jak
funkcjonuje ośrodek i jacy specjaliści zapewniają prawidłowe działanie synchrotronu. Najmłodsi goście będą mogli rozwiązywać zagadki i
zadania w ramach przygotowanych dla nich warsztatów. Młodzież z pewnością zainteresuje wizyta Dawida Myśliwca, znanego vlogera, który
w sobie właściwy sposób opowie o synchrotronie. Natomiast dorosłych widzów zapraszamy do zgłębienia natury fotonu, jego sprawczego i
ewolucyjnego potencjału, który znakomicie ujął Norman Leto w swoim filmie „Photon”. Jego projekcja odbędzie w technologicznej scenerii
hali eksperymentalnej.
Program „WOKÓŁ SYNCHROTRONU” tworzą następujące działania:
 WARSZTATY NAUKOWE dla dzieci
Dwie grupy 17.00-17.45 (5-8 lat 25 os.)
18.00-19.00 (9-12 lat 30 os.)
 OPROWADZENIE
17.00 – 18.00 oprowadzenia grup po hali eksperymentalnej Centrum SOLARIS
 PREZENTACJA
18.00 – 19.00
„Zrozumieć naukę – synchrotron” – Dawid Myśliwiec twórca vbloga „Uwaga! Naukowy Bełkot”

94
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GODZINY
ILOŚĆ OSÓB NA
GRUPĘ

WPROWADZENIE
19.00-19.15 „Co to jest Centrum SOLARIS?”/ prof. Marek Stankiewicz
PROJEKCJA FILMU „Photon” reż. Norman Leto
19.15 – 21.00 projekcja filmu

17.00 – 22.00
-

PREFEROWANY WIEK

5-7 lat
8 – 11 lat
12-15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Czerwone Maki 98, Kraków

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE UJ
TYTUŁ

Zwiedzanie terenu i prezentacja instrumentów (możliwe odwołanie przy wyjątkowo niekorzystnej pogodzie)

OPIS

Godzinny spacer z przewodnikiem po urokliwym terenie Obserwatorium Astronomicznego UJ. Krótka prezentacja instrumentów
astronomicznych: radioteleskopu 15m, radioteleskopu 3m, teleskopu Grubb, teleskopu Maksutow z omówieniem ich głównych zadań i
zasad działania. Uczestnicy zwiedzą zachowaną, zabytkową część Fortu Skała: korytarz, barbetę, kaponierę oraz zapoznają się z
podstawowymi informacjami o Forcie i jego historii.

GODZINY

17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

każda grupa po max. 10 osó

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Obserwatorium Astronomiczne, ul. Orla 171, cały teren (wyznaczona ścieżka zwiedzania)

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Wykłady (możliwe odwołanie przy wyjątkowo niekorzystnej pogodzie)

OPIS

Seria trzech, 45-minutowych, różnych wykładów popularnych ukazujących w przystępnej formie historię i bieżące zagadnienia astronomii.
Wykłady będą bogato ilustrowane. Prelegenci przedstawią złożone problemy w możliwie prosty sposób bez wymogu znajomości
matematyki wyższej oraz głębokiej wiedzy fizycznej przy równoczesnym zachowaniu w pełni merytorycznego przekazu informacji. Wykłady
będą prowadzone w specjalnym namiocie z nagłośnieniem.

GODZINY

18:00, 19:00, 20:00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

każda grupa po max. 100 osób

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Obserwatorium Astronomiczne, ul. Orla 171, namiot

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Podsłuchiwanie Wszechświata (możliwe odwołanie przy wyjątkowo niekorzystnej pogodzie)

OPIS

Pokaz obserwacji za pomocą 15-metrowego radioteleskopu z możliwością „podsłuchania” obiektów na niebie oraz wykonania skanu
jednego z nich. Obserwacje poprzedzone będą krótkim wstępem na temat radioastronomii, która jest wciąż mało znana dla ogółu.
Omówione zostaną najważniejsze obiekty dostrzegalne na radiowym niebie. W ciągu 40-minutowego pokazu zaprezentowany będzie odbiór
sygnału pochodzącego z Kosmosu.

GODZINY

19.00, 20.00, 21.00, 22.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

każda grupa po max. 10 osób

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Obserwatorium Astronomiczne, ul. Orla 171, radioteleskop 15m

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Wszechświat w zasięgu ręki

OPIS

Obserwacje Drogi Mlecznej za pomocą specjalizowanego, zautomatyzowanego radioteleskopu 3m działającego w ramach programu
EUHOU-MW (EUropean Hands On Universe – Milky Way). Teleskop sterowany jest zdalnie, a dzięki specjalnej konstrukcji pozwala na
wykonanie w bardzo prosty sposób niezwykle trudnych zadań: wyznaczenie krzywej rotacji Galaktyki (takie obserwacje są dowodem
istnienia ciemnej materii) oraz wykonanie mapy Galaktyki (wyznaczenie układu ramion spiralnych). Podczas 45-minutowego spotkanie
można wykonać jedno z zadań wspomagając się także danymi archiwalnymi (w razie bardzo niekorzystnej pogody użyte zostaną tylko dane
archiwalne). Obserwacje poprzedzi krótki wstęp teoretyczny.

GODZINY

18.30, 19.30, 20.30, 21.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

każda grupa po 20 osób

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Obserwatorium Astronomiczne, ul. Orla 171, Stary Budynek, Duża Sala Wykładowa

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Kosmiczna pamiątka albo Poznaj Niebo (zależne od pogody)

OPIS

Kosmiczna pamiątka (gdy dobre warunki pogodowe): samodzielne, nadzorowane wykonywanie zdjęć wybranych obiektów nieba za pomocą
zautomatyzowanego teleskopu Celestron z możliwością pobrania wykonanego zdjęcia. Teleskop obsługiwany jest zdalnie. Uczestnicy będą
wskazywać, jaki obiekt ich interesuje. W miarę dostępności na niebie wykonywana będzie obserwacja.
Poznaj niebo (gdy złe warunki pogodowe): nauka rozpoznawania gwiazdozbiorów i innych punktów orientacyjnych na niebie. Posługiwanie
się obrotową mapą nieba i nomogramem Księżyca umożliwiającym wyznaczenie jego faz.

GODZINY

19.30, 20.30, 21.30, 22.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

każda grupa po max. 20 osób

PREFEROWANY WIEK

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Obserwatorium Astronomiczne, ul. Orla 171, Fort, Górna Sala

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Podglądnij Kosmos albo Poznaj Niebo (zależne od pogody)

OPIS

Podglądnij Kosmos (gdy dobre warunki pogodowe): wizualne obserwacje nieba za pomocą refraktora Grubb 20 cm. Doskonale prezentujący
się, wyremontowany zabytkowy refraktor Grubba daje możliwość bezpośrednich obserwacji licznych obiektów na niebie za pomocą
własnych oczu.
Poznaj niebo (gdy złe warunki pogodowe): nauka rozpoznawania gwiazdozbiorów i innych punktów orientacyjnych na niebie. Posługiwanie
się obrotową mapą nieba i nomogramem Księżyca.

GODZINY

19.00, 20.00, 21.00, 22.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

każda grupa po max. 10 osób

PREFEROWANY WIEK

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Obserwatorium Astronomiczne, ul. Orla 171, kopuła teleskopu Grubb

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Podglądnij Kosmos albo Poznaj Niebo (zależne od pogody)

OPIS

Podglądnij Kosmos (gdy dobre warunki pogodowe): wizualne obserwacje nieba za pomocą reflektora Maksutow 37 cm. Przystosowany do
pokazów teleskop Maksutowa daje możliwość bezpośrednich obserwacji licznych obiektów na niebie za pomocą własnych oczu.
Poznaj niebo (gdy złe warunki pogodowe): nauka rozpoznawania gwiazdozbiorów i innych punktów orientacyjnych na niebie. Posługiwanie
się obrotową mapą nieba i nomogramem Księżyca.

GODZINY

19.00, 20.00, 21.00, 22.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

każda grupa po max. 10 osób

PREFEROWANY WIEK

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Obserwatorium Astronomiczne, ul. Orla 171, kopuła teleskopu Maksutow

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII
TYTUŁ

Dwie twarze światła

OPIS

Warsztaty prezentujące, jak światło może penetrować przez nasze własne tkanki, co to jest mieszanie barw oraz jak wpływa ono inne
właściwości światła. Wytłumaczymy dlaczego w solarium jest niebiesko a zachody słońca są czerwone. Następnie wyjaśnimy jak co to jest
nowotwór, jak powstaje i jak światło może zostać wykorzystane by go zwalczyć. Wytłumaczymy dlaczego powinniśmy obserwować
pieprzyki na skórze. Pokażemy jak działa efekt fotodynamiczny i jaka role może on pełnić we współczesnej medycynie.

GODZINY

17.30, 19.00, 20.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

każda godzina po 300 osób

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 7
budynek Zespół Dydaktyczno Biblioteczny III Kampusu UJ
sala Aula

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Gang słodziaków

OPIS

Dzisiaj na pytanie „Skąd się bierze mleko?” typowa odpowiedź brzmi – z kartonu. Skąd mamy prąd? Z kontaktu. A skąd mamy cukier? Czy
tylko z cukierniczki? W trakcie warsztatów spotkamy słodkich rywali buraka cukrowego takich jak stewia czy ksylitol, zajrzymy w oko
refraktometru, który zdradzi, ile cukru jest w cukrze, weźmiemy udział w gali „Najsłodszy owoc” i niczym Sherlock Holmes odkryjemy
tajemnice mąki ziemniaczanej.

GODZINY

17.00, 18.30, 20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

każda godzina po 20 osób

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 7
budynek Zespół Dydaktyczno Biblioteczny III Kampusu UJ
sala P01

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Fascynujące życie roślin – rośliny mięsożerne

OPIS

Wykład połączony z demonstracjami i pokazami. Przeciętny człowiek zna od trzydziestu do stu gatunków roślin, podczas gdy na świecie
znanych jest blisko czterysta tysięcy gatunków. W czasie wykładu słuchacze będą mieli możliwość zaznajomienia się z wybranymi roślinnymi
rekordzistami, dziwakami i spryciarzami. Ponadto będą mogli z bliska zobaczyć między innymi rośliny mięsożerne i wybrane rośliny wodne.

GODZINY

18.00, 19.30, 21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

na każdą godzinę 150 osób

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 7
budynek Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny III Kampusu UJ
sala P1.1
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Bliskie spotkania z nauką i naukowcami

OPIS

Wykład interaktywny połączony z panelem dyskusyjnym, prezentacjami i pokazami, w ramach którego poruszone zostaną między innymi
tematy: jak pracują naukowcy, dziwne zastosowania leków, jak studiować skutecznie, jak studiuje się na Wydziale Biochemii, Biofizyki i
Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak wyhodować skórę ludzką w laboratorium. Uczestnicy będą mogli zobaczyć hodowle
komórek ludzkiej skóry.

GODZINY

17.15, 18.45, 20.15

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

każda godzina max. 70 osób

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 7
budynek Zespół Dydaktyczno Biblioteczny III Kampusu UJ
sala P02

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Budowa komórek zwierzęcych i roślinnych

OPIS

Warsztaty dla dzieci umożliwiające stworzenie trójwymiarowego modelu komórki zwierzęcej lub roślinnej. Dzieci tworząc model poznają
najważniejsze organelle komórek zwierzęcych i roślinnych oraz różnice między nimi. Dodatkowo dowiedzą się jakie są funkcje
poszczególnych organelli. Wykonanie modelu będzie polegało na rysowaniu, wyklejaniu i malowaniu różnokolorowych elementów.
Przygotowane modele dzieci będą mogły zabrać do domu.

GODZINY

17.00, 18.00, 19.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

każda godzina max. 30 osób

PREFEROWANY WIEK

5-7 lat
8 – 11 lat

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 7
budynek Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny III Kampusu UJ
sala P03

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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WYDZIAŁ CHEMII
TYTUŁ

Prezentacja Pracowni Mikroskopii Sił Atomowej

OPIS

Podczas prezentacji postaramy się wprowadzić Państwa do NanoŚwiata. Zademonstrujemy w jaki sposób możemy przyglądać się obiektom
mniejszym ponad 1000 razy od średnicy ludzkiego włosa! Zastanowimy się także, czy na cechy danego obiektu wpływają jedynie składniki, z
których jest on zbudowany, a może także inne cechy, takie jak uporządkowanie czy sposób produkcji. Posłużymy się w tym celu mikroskopią
sił atomowych, skaningowym mikroskopem elektronowym oraz spektrofotometrem IR. Kto wie, może nawet Państwo staną się naszym
obiektem badawczym?

GODZINY

18.00—21.30
I grupa: 18.00, II grupa: 18.30, III grupa: 19.00, IV grupa: 19.30, V grupa: 20.00, VI grupa: 20.30, VII grupa: 21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ
PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 2
Wydział Chemii
Sala E0-40
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego (http://www2.chemia.uj.edu.pl/NN2018)
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TYTUŁ

Prezentacja Pracowni Mikroskopii Konfokalnej.

OPIS

Program zwiedzania Pracowni Mikroskopii konfokalnej obejmuje:
- krótkie wprowadzenie do zjawiska fluorescencji połączone z pokazami próbek fluorescencyjnych,
- omówienie działania mikroskopu fluorescencyjnego i konfokalnego,
- obserwacja próbek na mikroskopie optycznym i fluorescencyjnym,
- przygotowanie przez zwiedzających preparatów mikroskopowych,
- demonstracja działania mikroskopu konfokalnego połączona z obserwacją przygotowanych preparatów.

GODZINY

18.00—21.30
I grupa: 18.00, II grupa: 18.30, III grupa: 19.00, IV grupa: 19.30, V grupa: 20.00, VI grupa: 20.30, VII grupa: 21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 2
Wydział Chemii
Sala F0-26
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego (http://www2.chemia.uj.edu.pl/NN2018)
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TYTUŁ

Prezentacja Pracowni Chemii Środowiska

OPIS

Prezentacja narzędzi do pobierania próbek powietrza, pyłów, wody i gleby, wykorzystywanych w badaniach terenowych. Szybka analiza
fizyko-chemiczna wody (czyli co każdy może zrobić sam w domu): przewodnictwo, pH, twardość, zawartość azotanów, fosforanów.
Możliwość zbadania wody przyniesionej przez zwiedzających.
Pokaz aparatury do oznaczeń zanieczyszczeń środowiska - chromatografu gazowego. Interpretacja wyników w celu oceny jakości badanego
elementu środowiska: powietrza, gleby, wody.

GODZINY

18.00—21.30
I grupa: 18.00, II grupa: 18.30, III grupa: 19.00, IV grupa: 19.30, V grupa: 20.00, VI grupa: 20.30, VII grupa: 21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 2
Wydział Chemii
Sala F0-21, F0-25
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego (http://www2.chemia.uj.edu.pl/NN2018)
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TYTUŁ

Prezentacja Pracowni Dyfraktometrii Rentgenowskiej

OPIS

W trakcie wizyty w Wydziałowej Pracowni Badań Dyfrakcyjnych zwiedzającym zostanie zaprezentowany dyfraktometr rentgenowski
SuperNova. Prowadzący przedstawią w formie krótkiej pogadanki budowę aparatu, czym zajmuje się rentgenowska analiza strukturalna
oraz jakich informacji dostarcza naukowcom. Przedstawione zostaną także kamienie milowe w historii rozwoju krystalografii. Prezentacji
towarzyszyć będzie pokaz slajdów ilustrujących wykładane treści.

GODZINY

18.00—21.30
I grupa: 18.00, II grupa: 18.30, III grupa: 19.00, IV grupa: 19.30, V grupa: 20.00, VI grupa: 20.30, VII grupa: 21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 2
Wydział Chemii
Sala E0-10
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego (http://www2.chemia.uj.edu.pl/NN2018)
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TYTUŁ

Prezentacja Pracowni Spektroskopii Ramanowskiej

OPIS

Wprowadzenie do zasady zjawiska rozpraszania światła. Budowa i działanie spektrometru ramanowskiego, mikroskopu i lasera, przy
pomocy których będzie prowadzony pokaz. Możliwości rozpoznania budowy i struktury materii metodą spektroskopii ramanowskiej.
Pomiary przykładowych przedmiotów z życia codziennego, np. papier, biżuteria, opakowania.

GODZINY

18.00—21.30
I grupa: 18.00, II grupa: 18.30, III grupa: 19.00, IV grupa: 19.30, V grupa: 20.00, VI grupa: 20.30, VII grupa: 21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 2
Wydział Chemii
Sala: E2-05

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego (http://www2.chemia.uj.edu.pl/NN2018)
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TYTUŁ

Prezentacja Pracowni Chemii Sądowej

OPIS

Co ciekawego zobaczysz wybierając Pracownię Chemii Sądowej w Noc Naukowców?
- proces ujawniania i zabezpieczania odcisków palców na różnych powierzchniach, - możliwości mikroskopu stereoskopowego w
obserwacji śladów, np. szminek, linii pisma,
- proces rozdzielania składników atramentu z wykorzystaniem chromatografii cienkowarstwowej,
- szybkie testy skryningowe nieznanych substancji,
- i wiele innych ciekawych rzeczy.

GODZINY

18.00—21.30
I grupa: 18.00, II grupa: 18.30, III grupa: 19.00, IV grupa: 19.30, V grupa: 20.00, VI grupa: 20.30, VII grupa: 21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 2
Wydział Chemii
Sala F2-21, F2-19
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego (http://www2.chemia.uj.edu.pl/NN2018)
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TYTUŁ

Prezentacja Pracowni Mikroskopii Elektronowej.

OPIS

Zwiedzanie Wydziałowej Pracowni Mikroskopii Elektronowej obejmować będzie prezentację pracowni przygotowywania próbek do
pomiarów mikroskopowych, przykładową demonstrację preparatyki próbki i metody jej plazmowego oczyszczania, krótkie wprowadzenie
multimedialne do mikroskopii elektronowej i stowarzyszonych technik pomiarowych, demonstrację pomiarów mikroskopowych oraz
omówienie rodzaju informacji jakie można przy pomocy mikroskopii elektronowej otrzymywać.

GODZINY

18.00—21.30
I grupa: 18.00, II grupa: 18.30, III grupa: 19.00, IV grupa: 19.30, V grupa: 20.00, VI grupa: 20.30, VII grupa: 21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 2
Wydział Chemii
Sala: E0-82, E0-84 i E0-39
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego (http://www2.chemia.uj.edu.pl/NN2018)
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TYTUŁ

Wycieczka po nowym budynku Wydziału Chemii UJ

OPIS

Nowy budynek Wydziału Chemii UJ to jeden z najnowocześniejszych budynków tego typu w Europie. Podczas wycieczki zwiedzający będą
mogli nie tylko zobaczyć różne pomieszczenia w budynku, ale także dowiedzieć się wielu szczegółów, z których zwykle nie zdajemy sobie
sprawy. Zwiedzanie rozpocznie się w holu głównym, następnie zaprezentowane zostaną wybrane laboratoria kursów podstawowych (B+1).
Po zwiedzeniu laboratoriów studenckich nastąpi przejście przez mały zielony dach do segmentu A+1 gdzie zwiedzający zobaczą małe sale
audytoryjne i wybraną sale seminaryjną. Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe grupa będzie miała okazje podziwiać zielony dach
znajdujący się nad segmentem A. Po zejściu z zielonego dachu nastąpi przejście segmentem C+1, gdzie zwiedzający zobaczą wybrany pokój
pracowniczy a następnie udadzą się do laboratoriów Zespołu Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego znajdujących się w segmencie E+1.
Powrót do holu głównego przez segment F+2, gdzie nastąpi krótki przystanek w wybranym laboratorium Zakładu Chemii Organicznej.

GODZINY

I grupa: 18.00, II grupa: 18.45, III grupa: 19.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 2
Wydział Chemii

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego (http://www2.chemia.uj.edu.pl/NN2018)
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TYTUŁ

Jak otrzymać sztuczny magnes z cząsteczek i czy sztuczne magnesy mogą świecić?

OPIS

W czasie wykładu dowiemy się czy z cząsteczek można zbudować sztuczny magnes i jak to zrobić, żeby móc zapisać miliony terabajtów
danych na dysku twardym. Dowiemy się również jak przeprowadzać reakcje organiczne wewnątrz nieorganicznych kryształów oraz czy
magnesy mogą świecić. Poznamy kilka ciekawych zjawisk, takich jak fotomagnetyzm i izomeria spinowa, a także zobaczymy kilka przykładów
związków, które w niedalekiej przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w medycynie, technice i przedmiotach codziennego użytku.

GODZINY

20.20—20.50

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ
PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 2
Wydział Chemii
A0-01

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego (http://www2.chemia.uj.edu.pl/NN2018)
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TYTUŁ

Chleb z powietrza, czyli największe osiągniecie katalizy heterogenicznej

OPIS

Blisko 40% ludzkości, zawdzięcza swe życie prowadzonym przez chemików badaniom naukowych, o których nigdy nie słyszeli. Fritz Haber i
Carl Bosch, dokonując katalitycznej syntezy amoniaku z gazowego wodoru i azotu, zmienili bieg historii świata. Ujarzmienie
atmosferycznego azotu stało się symbolem zaprzęgnięcia badań naukowych do rozwiązywania problemów związanych z naszym istnieniem
na ziemi. Wykład jest popularnonaukowym szkicem opisującym historię opracowania procesu syntezy NH3, który do dzisiaj wykorzystuje się
w przemysłowych instalacjach.

GODZINY

19.40—20.10

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ
PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 2
Wydział Chemii
A0-01

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego (http://www2.chemia.uj.edu.pl/NN2018)
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TYTUŁ

Od czekolady do lasera, czyli fascynujący świat kryształów

OPIS

Co wpływa na smak czekolady? Dlaczego flamingi są różowe? Co łączy płatki śniegu, cukier i turmalin? Co wspólnego mają leki z laserami?
Jak zaprojektować i otrzymać kryształ o z góry zaprogramowanych właściwościach? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w trakcie podróży
w fascynujący świat kryształów.

GODZINY

21.00—21.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 2
Wydział Chemii
A0-01
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego (http://www2.chemia.uj.edu.pl/NN2018)
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TYTUŁ

Czy atomy można zobaczyć – mikroskopia elektronowa

OPIS

Mikroskopia elektronowa jest zaawansowaną metodą obrazowania kształtu, rozmiarów, struktury i składu chemicznego ciał stałych
(materiałów) w skali mikro- nano- i pikometrycznej, która do obrazowania zamiast światła wykorzystuje zogniskowaną wiązkę elektronową.
Pozwala to na kolosalne zwiększenie zdolności rozdzielczej mikroskopu, umożliwiające obserwację morfologii z rozdzielczością atomową.
Innym istotnym rodzajem informacji uzyskiwanej za pomocą mikroskopu elektronowego jest obraz dyfrakcyjny, na podstawie którego
można ustalić skład fazowy (strukturę krystalograficzną) badanych próbek. Korzystając z stowarzyszonych technik spektroskopowych takich
jak spektroskopia EDS/EDX informację morfologiczną i strukturalną można uzupełnić mapowaniem składu pierwiastkowego. W trakcie
wykładu na wybranych przykładach omówione zostaną podstawy mikroskopii elektronowej, rodzaje uzyskiwanej informacji oraz podstawy
interpretacji wyników.

GODZINY

19.00—19.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ
PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośl

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 2
Wydział Chemii
A0-01

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego (http://www2.chemia.uj.edu.pl/NN2018)
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TYTUŁ

Nocne pokazy doświadczeń chemicznych

OPIS

Pokazy doświadczeń chemicznych stanowią spektakularny element Nocy Naukowców którego nie może zabraknąć w tegorocznym
programie. Planowane są 40-minutowe Nocne pokazy chemiczne. Będzie ciekawie, kolorowo, głośno i… wybuchowo. Ale przede wszystkim
– naukowo.

GODZINY

22.00—22.40

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA
REJESTRACJA

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli
ul. Gronostajowa 2
Wydział Chemii
A0-01
Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego (http://www2.chemia.uj.edu.pl/NN2018)
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TYTUŁ

Wystawa pt. Badania naukowe i współpraca międzynarodowa Wydziału Chemii UJ

OPIS

Wystawa przestawi główne kierunki badań badań naukowych prowadzonych aktualnie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego ze
szczególnym naciskiem na badania prowadzone we współpracy naukowej z ośrodkami naukowymi z różnych zakątków Europy i Świata.

GODZINY

18.00—22.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

PREFEROWANY WIEK

8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Gronostajowa 2
Wydział Chemii

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego (http://www2.chemia.uj.edu.pl/NN2018)

121
http://www.nauka.uj.edu.pl/mnn

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
TYTUŁ

Bliżej osób przewlekle chorych

OPIS

Poradnictwo w zakresie opieki senioralnej: dostępność opieki geriatrycznej (w tym opieki długoterminowej i paliatywnej); rola instytucji
ochrony zdrowia w opiece nad seniorami; formy opieki nad osobami starszymi; rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych; profilaktyka
w zakresie chorób nowotworowych w grupie osób starszych; innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się.
Pomiary parametrów stanu ogólnego: CTK, saturacji, oznaczenia poziomu glikemii oraz cholesterolu.

GODZINY

17.00—20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

PREFEROWANY WIEK

osoby dorosłe

LOKALIZACJA

ul. Michałowskiego 12
budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu
Aula lub sala 204

REJESTRACJA

nie
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TYTUŁ

Profilaktyka raka sutka u kobiet

OPIS

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć uczestnikom zagadnienie raka sutka. Uczestnicy dowiedzą się czym jest rak sutka, jakie są jego objawy
oraz czynniki ryzyka. Przedstawione i omówione zostaną metody diagnostyczne takie jak USG oraz mammografia. Zaprezentowane zostaną
techniki samobadania piersi, a uczestnicy spotkania będą mieli okazję przećwiczyć nowo nabyte umiejętności na specjalnie do tego
przygotowanych fantomach.

GODZINY

17.00, 18.00, 19.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

po 10 osób na godzinę

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Michałowskiego 12, Kraków
sala 203

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Afast- innowacyjna aplikacja wspierająca rehabilitację afazji

OPIS

Prezentacja interaktywnej, bezpłatnej aplikacji wspomagającej rehabilitację afazji - zaburzenia mowy powstałego na skutek udaru czy urazu
mózgu. Aplikacja w nowoczesny i atrakcyjny sposób pozwala na rehabilitację domową, a także umożliwia współpracę z terapeutą. W trakcie
pokazu będzie możliwość zapoznania się z aplikacją, jej budową i działaniem.

GODZINY

18.00—19.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

1 grupa: 15 osób

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, sala 227

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Czym jest „programowanie płodowe”?

OPIS

Prezentacja wskaźników świadczących o jakości środowiska płodowego (symetria twarzy, indeks długości palców 2D:4D). Wskaźniki te
odzwierciedlają warunki wczesnego rozwoju człowieka i w konsekwencji są związane z wieloma cechami w dorosłości m.in. stanem zdrowia
lub poziomem atrakcyjności. W trakcie spotkania będzie możliwość wykonania pomiarów samodzielnie.

GODZINY

19.00—20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

1 grupa: 15 osób

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, sala: 227

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Pomiary sEMG - powierzchowny pomiar czynności elektrycznej mięśni szkieletowych obrazujący ich pracę w pozycjach
statycznych i podczas ruchu.

OPIS

Podczas demonstracji urządzenia i pomiaru sEMG pokażemy:
- w jakim miejscu można ułożyć na skórze elektrody, aby poprawnie dokonać pomiaru,
- jak wygląda bioelektyczny zapis pracy mięśnia w zależności od jego pracy – siły z jaką działa w warunkach statycznych (np.
zmęczenie podczas skurczu) lub dynamicznych (np. podczas wykonywania konkretnego ruchu z oporem lub/i bez oporu),
- które grupy mięśniowe aktywizują się w trakcie danej czynności ( np. przysiad, chód, podskoki, spoczynek).

GODZINY

18.00—20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

10 osób na godzinę

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Badurskiego 19
budynek Studium WF oraz Zakład Fizjoterapii WNZ UJ CM
sala 7

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Pomiary podoskopowe/pedobarograficzne

OPIS

Pomiary podoskopowe wysklepienia stóp - ocena prawidłowości wysklepienia poprzecznego, podłużnego (m.in. ocena kąta Clarke’a, kąta
piętowego) oraz obciążenia poszczególnych części stóp pozwalająca ocenić ewentualne występowanie ich wad w zakresie struktury lub
funkcji. Pomiar dokonywany jest za pomocą podoskopu – platformy skanującej odbicie obu stóp osoby poddawanej badaniu. Uzyskany w
komputerowej analizie wynik pozwala na diagnostykę i zaplanowanie profilaktyki (pierwotnej lub wtórnej) oraz leczenia stwierdzonych wad
stóp takich jak np. płaskostopie czy nadmierne wysklepienie.

GODZINY

17.00—20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

10 osób na godzinę

PREFEROWANY WIEK

12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Badurskiego 19
budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJCM
sala 6

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Wczesne wykrywanie Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POCHP). Badanie spirometryczne statyczne i dynamiczne

OPIS

POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc) jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów (4 miejsce w Polsce, 3 miejsce na świecie).
Charakteryzuje się ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe (obturacją), co skutkuje postępującym i nieodwracalnym
rozwojem niewydolności oddechowej. Początkowo może przebiegać bezobjawowo. Podstawowym badaniem służącym do rozpoznawania
i oceny progresji POChP jest spirometria.

GODZINY

17.00—20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

5 osób na godzinę

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Michałowskiego 12, Kraków
sala 205

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora (AED), metody udrażniania dróg
oddechowych

OPIS

Pokaz prowadzenia resuscytacjo krążeniowo-oddechowej (BLS) z użyciem AED oraz metod nieinwazyjnych udrażniania dróg oddechowych
u dorosłych oraz dzieci.

GODZINY

18.00—19.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

1 grupa: 8 osób

PREFEROWANY WIEK

12—15
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Michałowskiego 12 Instytut Zdrowia Publicznego Zakład Ratownictwa Medycznego sala 122

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia

OPIS

Prezentacja sposobów udzielenia pierwszej pomocy: udar mózgu, padaczka, omdlenie, niedocukrzenie, zawał mięśnia sercowego,
zadławienie dorosłych oraz dzieci.

GODZINY

19.00—20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

1 grupa: 8 osób

PREFEROWANY WIEK

12—15
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Michałowskiego 12 Instytut Zdrowia Publicznego Zakład Ratownictwa Medycznego sala 122

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Ocena stanu odżywienia w oparciu o wyniki pomiarów i wskaźników antropometrycznych.

OPIS

Ocena składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (wydruk z badania). Przeprowadzanie pomiarów antropometrycznych (wysokość i
masy ciała, obwody pasa i bioder, siła mięśni ramienia). Udzielanie wskazówek żywieniowych dotyczących utrzymania lub redukcji masy
ciała.

GODZINY

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

ok. 6-8 osób na 1 godzinę, czyli ok. 30 osób

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Grzegórzecka 20
budynek Instytutu Zdrowia Publicznego
pokój 133 (I piętro)

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Pułapki oceny składu ciała organizmu człowieka

OPIS

Prezentacja multimedialna uwzględniająca aktualne informacje dotyczące znaczenia dla zdrowia prawidłowej zawartości tkanki tłuszczowej,
masy mięśniowej oraz wody w organizmie.

GODZINY

17.00 (czas trwania 45 minut)

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

liczba osób ok. 50—60

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Grzegórzecka 20
budynek Instytutu Zdrowia Publicznego
Aula Instytutu Zdrowia Publicznego (piętro O)

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA

TYTUŁ

Konserwacja jako nauka interdyscyplinarna

OPIS

Zwiedzanie Pracowni Konserwacji Biblioteki Jagiellońskiej. Pokaz nowoczesnych urządzeń oraz koncepcji, założeń, metod i technik
konserwatorskich stosowanych w konserwacji zbiorów specjalnych w Bibliotece Jagiellońskiej. Zwiedzanie Kliniki Papieru z pokazem
odkwaszania papieru. Prezentacja unikatowej w sakli kraju Kliniki Papieru zajmującej się masową ochroną dziedzictwa narodowego w
postaci księgozbiorów zgromadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w innych instytucjach w kraju i za granicą.

GODZINY

1 grupa – 17–18.30
2 grupa – 18.30–20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15 osób

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Oleandry 3, Biblioteka Jagiellońska, Pracownia Konserwacji, Klinika Papieru
Zbiórka: w holu głównym Biblioteki Jagiellońskiej (wejście od ul. Oleandry 3). Należy zgłosić się do punktu ochrony i pobrać kluczyk do szafki,
aby zostawić w niej wszystkie rzeczy.

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Sekrety starych woluminów

OPIS

Pokaz zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej (rękopisy, muzykalia, stare druki) oraz prezentacja i omówienie metod badawczych
stosowanych w opracowaniu naukowym zgromadzonych w Bibliotece obiektów.

GODZINY

18.30–20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15 osób

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Oleandry 3, Biblioteka Jagiellońska, Pracownia Konserwacji, Klinika Papieru, Czytelnia Starych Druków
Zbiórka: w holu głównym Biblioteki Jagiellońskiej (wejście od ul. Oleandry 3). Należy zgłosić się do punktu ochrony i pobrać kluczyk do szafki,
aby zostawić w niej wszystkie rzeczy.

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
TYTUŁ

Czytanie na dystans, czyli jak przeczytać kilka tysięcy książek

OPIS

Ludzkość stworzyła straszne ilości tekstu. Samych tytułów powieściowych mamy kilkadziesiąt lub kilkaset milionów. Kto to wszystko
przeczyta? Chyba tylko komputer. Ale czy komputer umie czytać powieści? Oto opowieść o tym, jak można próbować go tego nauczyć.

GODZINY

Godzina rozpoczęcia: 12.30,
Czas trwania: 60 minut

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat
Starsza młodzież 16+

LOKALIZACJA

Wydział Filologiczny, Al. Mickiewicza 9A, sala 2A parter

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.

135
http://www.nauka.uj.edu.pl/mnn

TYTUŁ

Ferdinand de Saussure - Kopernik lingwistyki

OPIS

Bohaterem wykładu będzie szwajcarski językoznawca Ferdinand de Saussure (1857-1913) oraz jego odkrycia dotyczące teorii języka, które
zdobyły mu nazwisko w międzynarodowym środowisku lingwistycznym (i nie tylko). Pytania, na które Saussure próbował na początku XX
wieku odpowiedzieć, są wciąż we współczesnej lingwistyce stawiane. Zastanowimy się zatem m.in. nad tym, czym jest język, czy jest
zdolnością wrodzoną i czy może istnieć bez wspólnoty mówiących? Na czym polega paradoks "duchowości" i "cielesności" języka? I dlaczego
język można porównać do kompozycji muzycznej?

GODZINY

12.00,
Czas trwania: 45 minut

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

50

PREFEROWANY WIEK

Starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Wydział Filologiczny, Al. Mickiewicza 9B, sala 505

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Gry z językiem węgierskim

OPIS

Puzzle, memory, gry oparte na logicznym dekodowaniu znaczeń bazujące na elementach danych zdań.

GODZINY

Godzina rozpoczęcia: 12.00
Czas trwania: 45 minut

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15

PREFEROWANY WIEK

Starsza młodzież 16+
12- 15 lat

LOKALIZACJA

Wydział Filologiczny, Al. Mickiewicza 9B, sala 402

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Języki i alfabety Słowian

OPIS

Skąd pochodzą i jakie są języki i ludy słowiańskie? Co mają z sobą wspólnego, a co je różni? Dlaczego piszą różnymi pismami, i czy przed nimi
były jeszcze inne? Odpowiedzi na te i nie tylko te pytania, rycie imion na korze brzozowej, szybki kurs praktyczny cyrylicy oraz przepisy z
dawnej i współczesnej kuchni Słowian.

GODZINY

Godzina rozpoczęcia: 13.00
Czas trwania: 45 minut

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

25

PREFEROWANY WIEK

Starsza młodzież 16+
12- 15 lat

LOKALIZACJA

Wydział Filologiczny, Al. Mickiewicza 9B, sala 402

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Językowy wehikuł czasu – indoeuropejska wspólnota językowa

OPIS

Wykład ma na celu uzmysłowić uczestnikom na czym polega pokrewieństwo językowe, w jaki sposób można naukowo je wykazać oraz w jaki
sposób można odtworzyć (zrekonstruować) elementy prajęzyka na materiale języków indoeuropejskich.

GODZINY

Godzina rozpoczęcia: 13.00
Czas trwania: 45 minut

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

50

PREFEROWANY WIEK

Starsza młodzież 16+

LOKALIZACJA

Wydział Filologiczny, Al. Mickiewicza 9B, sala 505

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.

139
http://www.nauka.uj.edu.pl/mnn

TYTUŁ

Kuchnia starożytna

OPIS

Prezentacja przeznaczona będzie dla dzieci w wieku 10-13 lat (II połowa szkoły podstawowej) i będzie obejmować:
- krótką pogadankę na temat jedzenia w starożytnym Rzymie (co jedzono i pijano, jakie popularne dziś produkty spożywcze nie były znane,
posiłki, ich nazwy i pory jedzenia; skąd czerpiemy wiadomości o kuchni rzymskiej),
- krótką prezentację multimedialną, demonstrującą zachowane rzymskie naczynia kuchenne i (częściowo rekonstruowane) rzymskie kuchnie
i jadalnie (zdjęcia z British Museum, Museum of London, Pompejów i Herkulanum);
- demonstrację praktyczną: rzymskie przyprawy i popularne składniki kulinarne oraz przyrządzenie jednego prostego dania,
- degustacja dla chętnych; przygotowane wcześniej przez prowadzącą libum (rzymskie placki z serem i miodem);

GODZINY

Godziny rozpoczęcia warsztatów: 10.00
Czas trwania: 90 minut

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

20

PREFEROWANY WIEK

8 – 11 lat
12-15 lat

LOKALIZACJA

Wydział Filologiczny, Al. Mickiewicza 9B, sala 402

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Maski teatru japońskiego – stwórz własną

OPIS

Teatr nō, jeden z tradycyjnych teatrów japońskich, charakteryzuje się wykorzystaniem masek do przedstawienia różnych cech postaci: płci,
charakteru czy też wieku. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają rodzaje masek i sposoby odczytywania ich znaczenia, po czym za pomocą
materiałów plastycznych wykonają własne projekty. Osoby chętne będą mogły na koniec zajęć przedstawić swoje dzieło innym uczestnikom.

GODZINY

Godzina rozpoczęcia: 11.00
Czas trwania: 60 minut

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

10

PREFEROWANY WIEK

5-7 lat
8-11 lat

LOKALIZACJA

Wydział Filologiczny, Al. Mickiewicza 9B, Biblioteka Wydziału Filologicznego

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Warsztaty pszczelarskie „Pasieka w mieście”

OPIS

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą poznać życie pszczół i ich znaczenie dla środowiska. Zasadniczą atrakcją jest kontakt z
żywymi pszczołami w ulu w warunkach miejskich. Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe zagadnienia życia pszczół i pracy pszczelarza.
Jeden cykl warsztatów przewidziany jest dla grupy 5-6 osób. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w strój ochronny oraz zostanie
poinstruowany w zakresie bezpieczeństwa i obowiązujących reguł. Zasadniczo warsztaty są przewidziane dla osób dorosłych, ale dzieci i
osoby nieletnie także mogą wziąć udział, o ile znajdują się pod opieką osób pełnoletnich.

GODZINY

Godziny rozpoczęcia poszczególnych warsztatów: 10.00; 11.15; 12.30; 14.00
Czas trwania jednego cyklu: 1 godz 15 minut

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

6 osób na każdą godzinę

PREFEROWANY WIEK

8 – 11 lat
12-15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Wydział Filologiczny, Al. Mickiewicza 9B, Biblioteka Wydziału Filologicznego

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Serial obyczajowy w przekładzie

OPIS

Warsztat przybliży uczestnikom najciekawsze aspekty polskiej tradycji tłumaczenia lektorskiego: popularne techniki kondensacji i eliminacji.
Następnie zaprosi uczestników do samodzielnych prób przekładu i wspólnej dyskusji wokół wybranych strategii.

GODZINY

Godzina rozpoczęcia: 13.00
Czas trwania: 90 minut

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30

PREFEROWANY WIEK

Starsza młodzież 16+

LOKALIZACJA

Wydział Filologiczny, Al. Mickiewicza 9A, sala 2A parter

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Szekspir po polsku – warsztat reżyserski

OPIS

W trakcie warsztatu uczestnicy poznają podstawowe fakty dotyczące tłumaczenia sztuk Szekspira na język polski oraz dowiedzą się szeregu
ciekawostek związanych z polskimi tłumaczami i ich pracą. Następnie będą mogli wcielić się w reżyserów teatralnych i aktorów, przed
którymi zostanie postawione zadanie wyboru przekładu na użytek zaimprowizowania krótkich scenek z wybranych sztuk.

GODZINY

Godzina rozpoczęcia: 10.00
Czas trwania: 2,5 godz.

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30

PREFEROWANY WIEK

Starsza młodzież 16+

LOKALIZACJA

Wydział Filologiczny, Al. Mickiewicza 9A, sala 2A parter

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

W laboratorium językowym – język białoruski krok po kroku

OPIS

Możliwość poznania cyrylicy oraz podstawowych zwrotów w języku białoruskim, które mogą być przydatne w czasie wizyty w Białorusi.

GODZINY

Godzina rozpoczęcia: 17.30
Czas trwania: 1,5 godz

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15

PREFEROWANY WIEK

Starsza młodzież 16+

LOKALIZACJA

Wydział Filologiczny, Al. Mickiewicza 9B, sala 402

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

W laboratorium językowym – język rosyjski krok po kroku

OPIS

Możliwość poznania cyrylicy oraz podstawowych zwrotów w języku rosyjskim, które mogą być przydatne w czasie wizyty w Rosji, Białorusi,
Ukrainie.

GODZINY

Godzina rozpoczęcia: 16.00
Czas trwania: 1,5 godz

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15

PREFEROWANY WIEK

Starsza młodzież 16+

LOKALIZACJA

Wydział Filologiczny, Al. Mickiewicza 9B, sala 402

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

W laboratorium językowym – język ukraiński krok po kroku

OPIS

Możliwość poznania cyrylicy oraz podstawowych zwrotów w języku ukraińskim, które mogą być przydatne w czasie wizyty na Ukrainie.

GODZINY

Godzina rozpoczęcia: 14.30
Czas trwania: 1,5 godz

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15

PREFEROWANY WIEK

Starsza młodzież 16+

LOKALIZACJA

Wydział Filologiczny, Al. Mickiewicza 9B, sala 402

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
TYTUŁ

Piotr Kozioł - Świętość, groza i metafizyczna samotność w opowiadaniach H. P. Lovecrafta

OPIS

wykład

GODZINY

19:00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

sala 7, Grodzka 52, budynek Collegium Broscianum

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Monika Dębowska - Historia alchemii

OPIS

wykład

GODZINY

19:30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

sala 7, Grodzka 52, budynek Collegium Broscianum

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Konrad Sznajder - Alfabety Świata

OPIS

wykład

GODZINY

20:00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

sala 7, Grodzka 52, budynek Collegium Broscianum

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Wiktor Dyl - Buddyzm i chrześcijaństwo: próba analizy tematycznej w oparciu o metaforę i symbol

OPIS

Wykład

GODZINY

20:30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

sala 7, Grodzka 52, budynek Collegium Broscianum

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.

151
http://www.nauka.uj.edu.pl/mnn

TYTUŁ

Piotr Dutkiewicz - Islam w Chińskiej Republice Ludowej

OPIS

Wykład

GODZINY

godz. 21:00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

sala 7, Grodzka 52, budynek Collegium Broscianum

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.

152
http://www.nauka.uj.edu.pl/mnn

TYTUŁ

Jędrzej Mikulski - Mariawityzm - polski mesjanizm w XX wieku

OPIS

Wykład

GODZINY

godz. 21:30,

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

REJESTRACJA

sala 7, Grodzka 52, budynek Collegium Broscianum

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Quiz Religie Świata

OPIS

quiz

GODZINY

godz. 18:30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

sala 4, Grodzka 52, budynek Collegium Broscianum

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Warsztaty - Słów kilka o badaniach terenowych

OPIS

Warsztaty

GODZINY

godz. 19:30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

sala 4, , Grodzka 52, budynek Collegium Broscianum

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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WYDZIAŁ HISTORYCZNY
TYTUŁ

Kazimierz nocą

OPIS

Zapraszamy na spotkanie poświęcone żydowskiej przeszłości Kazimierza, zwiedzanego wieczorem w towarzystwie doświadczonego
pracownika Instytutu Judaistyki UJ. Opowiemy Państwu o ludziach, którzy zamieszkiwali to niegdysiejsze miasto, o żydowskochrześcijańskiej rywalizacji i współpracy, o tradycji i nowoczesności. Zobaczymy kazimierskie uliczki budzące się niczym koty do nocnego
życia.

GODZINY

20:00 - 22:00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

40

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ulica Józefa
budynek 19
sala 16

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Spotkanie z językami żydowskimi

OPIS

Spotkanie poświęcone zostanie językom jidysz i hebrajskiemu, jak również relacjom zachodzącym pomiędzy nimi. Tematem przewodnim
będzie wielojęzyczność społeczności żydowskiej i wynikające z tego zjawiska konsekwencje. W trakcie warsztatów uczestnicy nauczą się
alfabetu, poznają podstawowe słownictwo oraz zapoznają się z warunkami, w jakim jidysz i hebrajski wchodziły w kontakt z językiem
polskim.

GODZINY

18:30-20:00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

40

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ulica Józefa
budynek 19
sala 16

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.

157
http://www.nauka.uj.edu.pl/mnn

MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
TYTUŁ

Wystawa interaktywna „Nauki dawne i niedawne”

OPIS

Wystawa interaktywna prezentująca w formie eksperymentów wykonywanych samodzielnie przez widza wybrane zagadnienia z dziedziny
fizyki (ruch falowy), matematyki (przyrządy ułatwiające prowadzenie obliczeń ) oraz astronomii (pomiary będące podstawą do wyznaczania
współrzędnych na sferze niebieskiej – pomiar czasu i kątów).

GODZINY

18:00 – 22:00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

40 osób

PREFEROWANY WIEK

8 – 11 lat
12-15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Jagiellońska 15, Lektorium Platona

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Wystawa czasowa „Szable w dłoń! Szermierka szablą jako polskie dziedzictwo narodowe”

OPIS

Wystawa przedstawia sięgające Szkoły Rycerskiej i Collegium Nobilium, zagadnienia wychowania obywatelskiego, honorowych pojedynków
ale przede wszystkim tradycje polskiej techniki walki szablą. Pokazuje również różnice pomiędzy walką szablą bojową, wojskową i sportową.
Zaprezentowany został rozwój technik szermierczych w kolejnych wiekach oraz przedstawione zostało umiejscowienia naszych technik
pomiędzy szabla wschodnią a mieczem zachodnioeuropejskim. Na wystawie prezentowane są również stanowiska interaktywne oraz
multimedialne.

GODZINY

18.00 – 22.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

40 osób

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Jagiellońska 15

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Pokaz szermierki szablą historyczną

OPIS

Pokaz zostanie przygotowany przez Silkfencing przy udziale Krakowskiej Szkoły Fechtunku, współpracujące z Muzeum przy tworzeniu
wystawy Szable w dłoń! Szermierka szablą jako polskie dziedzictwo narodowe. Są to grupy zajmujące się Dawnymi Europejskimi Sztukami
Walki (DESW), zrzeszające entuzjastów historii i sztuk walki oraz specjalistów w wielu dziedzinach, którzy dzięki mądremu powiazaniu badań
merytorycznych oraz specjalistycznych odtwarzają dawne formy treningu i techniki walk bronią białą. Istotnym elementem jest ich
weryfikacja w praktyce, na turniejach czy pojedynkach. Przybliżają tym samym dzisiejszemu społeczeństwu dorobek dawnych mistrzów i
wojowników minionych czasów.
Warunek: sprzyjające warunki atmosferyczne

GODZINY

19.15

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

80 osób

PREFEROWANY WIEK

5-7 lat
8 – 11 lat
12-15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Jagiellońska 15

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Warsztaty szermierki szablą historyczną

OPIS

Warsztaty prowadzone przez Silkfencing, która wraz z Muzeum przygotowała wystawę Szable w dłoń! Szermierka szablą jako polskie
dziedzictwo narodowe. Uczestnicy warsztatów posługując się palcatami będą mogli poznać podstawowe techniki walki szablą.
Warunek: odpowiednie warunki atmosferyczne

GODZINY

18.15

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

16 osób

PREFEROWANY WIEK

8 – 11 lat
12-15 lat

LOKALIZACJA

ul. Jagiellońska 15

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego
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TYTUŁ

Kolory

OPIS

Zajęcia będą składały się z eksperymentów prowadzonych przez pracowników Muzeum oraz wykonywanych samodzielnie przez
uczestników. Podczas zajęć uczestnicy poznają różnorodne zagadnienia dotyczące kolorów takie jak składanie barw, kolorowe cienie. Na
koniec zajęć uczestnicy będą tworzyć obrazy malowane światłem.

GODZINY

20:00, 21:00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15 osób

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Jagiellońska 15

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego
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TYTUŁ

Kalejdoskop

OPIS

Podczas zajęć uczestnicy będą samodzielnie wykonywać kalejdoskopy, które następnie będą mogli zabrać ze sobą. Na koniec zajęć
uczestnicy będą tworzyć obrazy malowane światłem.

GODZINY

18:00, 19:00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15 osób

PREFEROWANY WIEK

8 – 11 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Jagiellońska 15

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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WYDZIAŁ POLONISTYKI

TYTUŁ

Dr Elżbieta Zarych: Ilustracja w przekładzie. Co w przekładzie i redakcji tłumaczonych książek dla dzieci i młodzieży zmienia
ilustracja?

OPIS

Sporą część oferty wydawniczej dla młodych czytelników stanowi książka tłumaczona, a trudno wyobrazić sobie publikacje dla dzieci i
młodzieży bez ilustracji czy choćby kolorowych okładek. Stąd pojawia się podstawowe pytanie: Czy tłumaczenie takich książek i redakcja
przekładów z ilustracjami jest inna niż książek ich pozbawionych? Co i jak może zmienić w nich ilustracja? I kolejne: Czy zależy to od języka?
Czy istnieją książki ilustrowane, których nie da się przełożyć właśnie przez ilustracje? Czy wydając książkę na licencji, dopasowujemy
ilustracje do przekładu czy przekład do ilustracji? Jakie problemy ma tłumacz, a jakie redaktor? Próba odpowiedzi na te i wiele innych pytań
zostanie podjęta na przykładzie publikacji różnego rodzaju i napisanych oryginalnie w różnych językach: klasyki literatury, współczesnych
utworów literackich dla dzieci i młodzieży, poradników, książek zabawek itp. Wykładowi będzie towarzyszyć prezentacja.

GODZINY

17:00 – 17:45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30 osób

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA

Wydział Polonistyki ul. Gołębia 16, sala 42

REJESTRACJA

brak
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TYTUŁ

Dr Paulina Wójcik-Topór: Terapia logopedyczna dorosłych wobec współczesnych wyzwań

OPIS

Wykład w połączeniu z prezentacją będzie omawiał obecne najczęstsze problemy w komunikacji, które występują u dorosłych po
incydentach neurologicznych w konfrontacji z możliwościami terapeutycznymi przy uwzględnieniu terapii tradycyjnej oraz przy użyciu
technologii (AFAsystem, MindBeagle, C-eye, Vocastim). Pacjenci afatyczni, w śpiączce lub z trudnym do określenia stanem świadomości,
zespołem zamknięcia, zaburzeniami połykania. Terapia logopedyczna tradycyjna, czy nowatorskie sposoby poszukiwania kontaktu i
komunikacji u dorosłych? Z pewnością wyzwanie dla współczesnego logopedy!

GODZINY

18:00 - 18-45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30 osób

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA

Wydział Polonistyki ul. Gołębia 16, sala 42

REJESTRACJA

Brak
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TYTUŁ

Dr hab. Kazimierz Sikora: Krakowska „święta wojna” oczami językoznawcy

OPIS

Wystąpienie poświęcone jest językowi brutalnego, niespotykanego w innych miastach konfliktu pomiędzy zwalczającymi się bezwzględnie
grupami fanatycznych kibiców dwóch najstarszych obecnie klubów piłkarskich i sportowych w Polsce: Cracovii i Wisły Kraków. „Święta
wojna” to dziś coś więcej niźli derby Krakowa z udziałem obu drużyn, to także nazwa chuligańskich porachunków ich zagorzałych
zwolenników oraz tej szczególnej formy głębokiej niechęci i wzajemnej wrogości, która wylała się już dawno poza sąsiadujące przez Błonia
stadiony (np. graffiti, wlepki, murale). Ta zbierająca krwawe żniwo „wojna” podzieliła Kraków na opanowane przez kibiców Wisły i Cracovii
wrogie sobie osiedla, dzielnice i strefy wpływów, sięgając zresztą daleko poza granice miasta. Zamieszkujący tam młody człowiek zasadniczo
nie może w tym sporze pozostać neutralny. Zła odpowiedź na pytanie: Za kim jesteś? – może nawet kosztować życie. Brutalności i
bezwzględności konfliktu dorównuje jego język, który w pełni zasługuje na miano języka plemiennej nienawiści, agresji i pogardy. Wykład
będzie ilustrowany pokazem slajdów. Autor jest (podobnie jak Andrzej Sikorowski) głęboko zawiedzionym wielbicielem piłki nożnej w
Krakowie.

GODZINY

19:00 – 19:45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30 osób

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA

Wydział Polonistyki ul. Gołębia 16, sala 42

REJESTRACJA

Brak
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TYTUŁ

Dr Tomasz Z. Majkowski: W piekle znajdziek. Przymus odkrywania w grach cyfrowych z otwartym światem

OPIS

Wszyscy wiemy, jakie to jałowe: poświęcić dziesięć minut, by postać biegła przed siebie po to tylko, by zebrać zupełnie niepotrzebny
przedmiot umieszczony na mapie. Otwarte światy gier pełne są tego rodzaju pułapek: umieszczonych na mapie znaków zapytania, kuszących
skrzynek których zawartość prawie zawsze rozczarowuje i rozmaitych obiektów, które powinniśmy kolekcjonować. Odwracają one uwagę od
fabuły gry, nie stawiają nowych wyzwań – a jednak, z uporem lepszej sprawy, staramy się zgromadzić je wszystkie. Dlaczego? Być może to
prosty psychologiczny bodziec, przymus nieumiarkowanego kolekcjonowania, dobrze znany filatelistom i wiewiórkom. Ale być może
cudowność i rozczarowanie, tak ściśle splecione w praktyce odkrywania cyfrowych światów mają inne, bardziej złożone kulturowe podłoże –
którego część przedstawię podczas wykładu.

GODZINY

20:00 – 20:45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30 osób

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA

Wydział Polonistyki ul. Gołębia 16, sala 42

REJESTRACJA

Brak
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TYTUŁ

Dr Izabela Kraśnicka – Wilk: Arytmetyka gestu - czy można go podzielić

OPIS

Gesty, które towarzyszą słowom w codziennej komunikacji, są przedmiotem badań łączących wiele różnych perspektyw: socjologiczną,
psychologiczną, lingwistyczną czy ewolucyjną, a każda pozwala na postawienie nieco innych pytań, aby poznać ten fenomen. Z
językoznawczego i komunikologicznego punktu widzenia istotna jest na przykład funkcja gestów w wypowiedzi jako tych jej składników,
które przekazują znaczenia. Jak zatem opisać i analizować gesty? W jakich aspektach szukać połączenia systemów słownego i gestycznego? I
czy w ogóle szukać? Niejednoznaczne odpowiedzi na te i podobne pytania zostaną omówione podczas wykładu.

GODZINY

21:00 – 21:45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA

Wydział Polonistyki ul. Gołębia 16, sala 42

REJESTRACJA

Brak
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TYTUŁ

Mgr Marta Błaszkowska: Kto i kogo przeraża? Potwory i ludzie w sadze o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego i grach z serii
„Wiedźmin”

OPIS

Wiedźmin nosi na plecach dwa miecze, nieżyczliwi mawiają, że jeden jest na ludzi, a drugi na potwory – to wie każdy, kto zetknął się bliżej ze
światem wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego. A jednak wiemy przecież także – i mówi nam to sam Geralt z Rivii – że to pewne
uproszczenie, a przede wszystkim: że „ludzie […] lubią wymyślać potwory i potworności. Sami sobie wydają się wtedy mniej potworni”. Kto
więc tak naprawdę przeraża w serii książek o Wiedźminie i kto jest przeciwnikiem protagonisty w grach dziejących się w tym świecie?
Wystąpienie będzie próbą przyjrzenia się różnym rodzajom i aspektom potworności, a także omówienia równie istotnej kwestii: tego, jak w
świecie Wiedźmina wygląda obcość, przybierające różne odcienie – od odmienności czy inności, przez nie przynależność, aż do
wyobcowania.

GODZINY

22:00 – 22:45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30 osób

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA

Wydział Polonistyki ul. Gołębia 16, sala 42

REJESTRACJA

Brak
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TYTUŁ

mgr Konrad Sierzputowski: Więcej niż możesz usłyszeć! Jak oglądać i słuchać muzycznych klipów wideo

OPIS

Muzyka popularna to nie tylko same piosenki. To koncerty, okładki płyt, wywiady z artystami, festiwale oraz teledyski. Trudno nie zauważyć,
że wraz z pojawieniem się pierwszej muzycznej stacji MTV zmienił się sposób funkcjonowania przebojów muzycznych oraz samych artystów.
Od lat 80-tych to już nie tylko dźwięk, ale także obraz stał się możliwym warunkiem sukcesu na rynku muzycznym. Rozwój klipów wideo jako
oddzielnego gatunku audiowizualnego trwa do dziś, a formy jakie przybierają muzyczne klipy wideo często bywają niezwykłe i
niezapomniane. Klipy wideo stanowią niezwykle bogaty i intrygujący materiał badawczy, ale wybór konkretnych przykładów oraz kategorii i
narzędzi odpowiednich do badania tego audiowizualnego zjawiska to nie lada problem. W czasie wykładu przedstawione zostaną
różnorodne sposoby badania klipów wideo pod względem relacji muzyka-tekst-obraz, które pozwolą przeanalizować zupełnie różne klipy
muzyczne pozostając jednak we wspólnym mianowniku. Spróbujmy zobaczyć więcej niż możemy usłyszeć.

GODZINY

23:00 – 23:45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

30 osób

PREFEROWANY WIEK

LOKALIZACJA

REJESTRACJA

Wydział Polonistyki ul. Gołębia 16, sala 42

Brak
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

TYTUŁ

„Pobieranie literatury, muzyki i filmów z nielegalnych źródeł internetowych - zakazane czy dozwolone”?

OPIS

Prawo jest systemem reguł postępowania, dzięki którym wiemy, co możemy robić, a czego nam nie wolno. Dynamiczne przemiany
społeczne i cywilizacyjne wymuszają zmiany w tym systemie. Wyniki badań prowadzonych przez naukowców wspierają władzę
ustawodawczą w tworzeniu i wprowadzaniu nowych reguł. Przedmiotem wykładu jest problem dopuszczalności pobierania z Internetu
utworów, które zostały tam nielegalnie zamieszczone. Przedstawione zostaną problemy jakie wiążą się z wypracowaniem słusznej reguły
postępowania w tym zakresie.

GODZINY

20.15-21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

50

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Krupnicza 33a, Centrum dydaktyczne Wydziału Prawa i Administracji
s. 12

REJESTRACJA

Brak
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TYTUŁ

„Moc kryminalistyki – piękno przestępstwa”

OPIS

Prezentacja Kryminalistyki jako nowoczesnego narzędzia zwalczania przestępczości. Wykład multimedialny obejmujący historię
kryminalistyki oraz najważniejsze kierunki wykorzystania nauki w nietypowym ujęciu.

GODZINY

18.00—18.40

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

liczba uczestników 100 osób

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ulica Olszewskiego 2
sala 223

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

„Moc kryminalistyki – ślady kryminalistyczne, oględziny miejsca zdarzenia. Metody ujawniania i zabezpieczania śladów”

OPIS

Prezentacja Kryminalistyki jako nowoczesnego narzędzia zwalczania przestępczości. Multimedialna prelekcja obejmująca historię
kryminalistyki oraz najważniejsze kierunki działań na miejscu zdarzenia.

GODZINY

19.00—19.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

liczba uczestników 20 osób

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ulica Olszewskiego 2
sala 103

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

„Moc kryminalistyki – ślady daktyloskopijne. Metody ujawniania i zabezpieczania”

OPIS

Prezentacja Kryminalistyki jako nowoczesnego narzędzia zwalczania przestępczości. Warsztaty praktyczne z technik identyfikacji osób i
rzeczy - daktyloskopia, mechanoskopia, identyfikacja dokumentów.

GODZINY

gr. I 20—20:45, gr. II 21:00—21:45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15 os./grupa

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ulica Olszewskiego 2
sala 103

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

„Moc kryminalistyki – ślady traseologiczne i mechanoskopijne. Metody ujawniania i zabezpieczania”

OPIS

Prezentacja Kryminalistyki jako nowoczesnego narzędzia zwalczania przestępczości. Warsztaty praktyczne z technik identyfikacji osób i
rzeczy - daktyloskopia, mechanoskopia, identyfikacja dokumentów.

GODZINY

22.00—22.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

liczba uczestników 15 osób

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ulica Olszewskiego 2
sala 103

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

„Czy zabójca jest winny? Jak wygląda rozprawa sądowa w sprawie o zabójstwo”?

OPIS

Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP U - koordynacja dr Paweł Czarnecki (WPiA UJ)
Nigdy nie byłeś na rozprawie w sądzie – nic się nie martw, bo będziesz mógł nie tylko zobaczyć na własne oczy jak rozprawa wygląda,
ale nawet weźmiesz udział w symulacji rozprawy sądowej w sprawie o zabójstwo. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy
(oskarżycieli, obrońców, pełnomocników, sędziów, ławników, publiczność), zostanie przekazany im scenariusz, przygotowane będą
togi urzędowe, a następnie zostaną poproszeni o odtworzenie określonego zdarzenia i wydadzą sprawiedliwy wyrok w stosunku do
sprawcy. Jaki on będzie – zależy od Was.

GODZINY

18:00-19:30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

max 20 osób

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Krupnicza 33a, Centrum dydaktyczne Wydziału Prawa i Administracji
Sala: s. 6 sądowa (zarezerwowano)

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

„Czy surowe kary zmniejszają ilość przestępstw? (dr Paweł Czarnecki)

OPIS

W czasie wykładu z wykorzystaniem technik multimedialnych i danych statystycznych uczestnicy dowiedzą się dlaczego ludzie nie
przestrzegają przepisów? Dlaczego popełniają przestępstwa? Czy surowe kary odstraszają sprawców, w jaki sposób zmniejszyć ilość
przestępstw, czy możliwe i wskazane jest wprowadzenie w Polsce kary śmierci? Jak skutecznie karać sprawców. Uczestnicy będą mogli zadać
prowadzącemu pytania – nie tylko z zakresu prawa karnego.

GODZINY

19:30-20:15

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

49

PREFEROWANY WIEK

starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Krupnicza 33a, Centrum dydaktyczne Wydziału Prawa i Administracji
Sala: s. 12 (zarezerwowano)

REJESTRACJA

Brak
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WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH

TYTUŁ

Pinokio w sieci

OPIS

Warsztaty dla najmłodszych z zakresu informacji w sieci. Korzyści, zagrożenia, rozrywka.

GODZINY

17-20 (trzy tury trwające godzinę)

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

8 os.

PREFEROWANY WIEK

5-11 lat

LOKALIZACJA

Al. Mickiewicza 3

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Newsroom

OPIS

Jak się tworzy serwisy informacyjne, jaka jest mechanika informacji w świecie. Warsztaty dla starszych z zakresu posługiwania się
informacjami medialnymi.

GODZINY

20:00-23:00 (trzy tury trwające godzinę)

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

15 os.

PREFEROWANY WIEK

11-15

LOKALIZACJA

Al. Mickiewicza 3

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Galeria

OPIS

Plakaty, prezentacje instytutów i kół naukowych

GODZINY

17-23 (prezentacja ciągła)

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

20 os.

PREFEROWANY WIEK

16+

LOKALIZACJA

Al. Mickiewicza 3

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

TYTUŁ

„Wypalenie zawodowe – przyczyny i konsekwencje. O tym, jak się nie wypalić.”

OPIS

W czasie warsztatów omówiona zostanie problematyka wypalenia zawodowego, przedstawione zostaną główne przyczyny i konsekwencje
oraz sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Zaprezentowane zostaną wyniki badań realizowanych w ramach projektu
Narodowego Centrum Nauki.
W trakcie warsztatu możliwa będzie ocena ryzyka wypalenia zawodowego i przedyskutowanie indywidualnych wyników.

GODZINY

17.00-17.45, 17.45-18.30

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

Po 25 osób

PREFEROWANY WIEK

dorośli

LOKALIZACJA

Instytut Psychologii Stosowanej, ul. Łojasiewicza 4, sala 1.321

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

„Co kryje mózg?”

OPIS

Na warsztacie uczestnicy dowiedzą się, z czego zbudowany jest mózg i za co odpowiadają jego poszczególne części. Zobaczą trójwymiarowy
model mózgu i będą mogli wykonać własne modele. Uczestnicy dowiedzą się co dzieje się w mózgu, kiedy się boimy. Zobaczą, jakie struktury
mózgu zaangażowane są w reakcje strachu. Będę mogli dowiedzieć się, czy strach da się kontrolować i dlaczego pod jego wpływem możemy
podejmować nieracjonalne decyzje.

GODZINY

20.30-21.00, 21.30-22.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

Po 30 osób

PREFEROWANY WIEK

bez ograniczeń

LOKALIZACJA

Instytut Psychologii Stosowanej, ul. Łojasiewicza 4, sala 1.321

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

„Co się może dziać w laboratorium psychologicznym…”

OPIS

W trakcie programu zaprezentowane będą różne metody i techniki badań psychologicznych. Wraz z uczestnikami realizowane będą
eksperymenty pokazujące jak funkcjonuje nasz organizm, jak myśli i emocje wpływają na m.in. reakcje fizjologiczne i jaki mamy na to wpływ.

GODZINY

17.00-18.00, 18.00-19.00, 19.00-20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

Po 12 osób

PREFEROWANY WIEK

bez ograniczeń

LOKALIZACJA

Instytut Psychologii Stosowanej, ul. Łojasiewicza 4, sala: zbiórka pod salą 1.321

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Poczuj moc neuronów!

OPIS

Zajęcia z wykorzystaniem biofeedbacku – omówienie podstaw biofeedbacku, zasad działania i możliwości zastosowania. W trakcie zajęć
zademonstrowane zostaną przykłady regulacji reakcji psychofizjologicznych poprzez relaksację.

GODZINY

19.30-20.00, 20.00-20.30, 20.30-21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

Po 5 osób

PREFEROWANY WIEK

12-15 lat; starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

Instytut Psychologii Stosowanej, ul. Łojasiewicza 4, sala 0.103

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. o godzinie 9:00 za pomocą formularza elektronicznego.
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WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
TYTUŁ

Wszystkie kolory witaminy C

OPIS

Warsztaty chemiczne dla dzieci z wykorzystaniem witaminy C z różnych postaci leku jako reagenta.

GODZINY

17.00-17.45, 18.00-18.45, 19.00-19.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

Po 12 osób

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Medyczna 9, sala 15

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Magiczny świat małego biochemika

OPIS

Uczestnicy zajęć mogą brać czynny udział w wykonywaniu ciekawych doświadczeń biochemicznych, dowiedzą się m.in. jak zrobić coca-colę
z herbaty, lampę wulkaniczną oraz słoniową pianę.

GODZINY

17.00-17.30, 17.30-18.00, 18.00-18.30, 18.30-19.00, 19.00-19.30, 19.30-20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

Po 8 osób

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Medyczna 9, sala 0/15

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Fitochemiczne laboratorium

OPIS

Wizyta w laboratorium fitochemicznym.
Prezentacja metod analizy fitochemicznej: ekstrakcji, identyfikacji i izolacji składników czynnych roślin. Uczestnicy będą mieli możliwość
przeprowadzenie prostych reakcji fitochemicznych w trakcie następujących mini-warsztatów:
1.„Ziołowy detektyw” – czyli jak rozpoznać rozdrobniony surowiec roślinny na podstawie oceny makroskopowej i prostych reakcji
fitochemicznych.
2.„Jak zrobić atrament?” – praktyczne wykorzystanie reakcji fitochemicznych. Możliwość przygotowania atramentu oraz testowania
atramentów sympatycznych (widocznych tylko w świetle UV).
3„Jaki kolor ma czerwona kapusta?” – analiza barwy w zależności od pH środowiska.

GODZINY

17.00-18.00, 18.00-19.00, 19.00-20.00, 20.00-21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

Po 9 osób

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Medyczna 9, sala 1/4D

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Fitochemiczne laboratorium. Spotkanie z hodowlami roślin leczniczych in vitro

OPIS

Zwiedzający zapoznają się z różnymi rodzajami roślinnych kultur in vitro. Samodzielnie będą przeszczepiać pędy leczniczych gatunków roślin.
Będą mieli możliwość zabrania hodowli do domu.

GODZINY

17.00-17.30, 17.30-18.00, 18.00-18.30, 18.30-19.00, 19.00-19.30, 19.30-20.00, 20.00-20.30, 20.30-21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

Po 5 osób

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Medyczna 9, sala 1/12

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Dr Eza i jej galaretki życia; Kolorowy świat grzybów; Wrażliwe i niewrażliwe bakterie

OPIS

1. Zajęcia warsztatowe mające na celu zapoznanie zwiedzających z metodami hodowli bakterii oraz poznaniem podstawowego wyposażenia
pracowni mikrobiologicznej. Uczestnicy mogą wziąć udział w ciekawych doświadczeniach mikrobiologicznych.
2. Zajęcia demonstracyjne, mające na celu przedstawienie różnorodności grzybów związanych z człowiekiem i występujących w jego
otoczeniu.
3. Zajęcia warsztatowe z demonstracją dostępnych metod oceny wrażliwości bakterii na antybiotyki.

GODZINY

17.00-18.15, 18.45-20.00, 20.30-21.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

Po 6 osób

PREFEROWANY WIEK

Powyżej 10 roku życia z opiekunami

LOKALIZACJA

ul. Medyczna 9, sala 0/113

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Postać leku od „rękodzielnictwa” po projektowanie przestrzenne – rewolucja technologiczna

OPIS

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z metodami stosowanymi w sporządzaniu różnych form leku oraz zobaczyć postęp w tej
dziedzinie, który dokonał się na przestrzeni lat. Będzie również możliwość wykonania pigułek, tabletek małą ręczną tabletkarką oraz
zobaczenia jak działa tabletkarka automatyczna. Ponadto zostanie zaprezentowane przygotowanie różnych form leku, w tym również
tabletek, z użyciem personalnego fabrykatora przestrzennego. Planowane są również pokazy sporządzania innych form leku tj. kapsułki,
czopki oraz peletki.

GODZINY

17.00-18.15, 18.15-19.30,19.30-20.45, 20.45-22.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

Po 10 osób

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Medyczna 9, sala ½, 1/17, 1/18, 1/19

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Jak projektuje się leki?

OPIS

Prezentacja technik komputerowych służących do przedstawienia modeli molekularnych przykładowych leków.
Metody syntezy i oczyszczania substancji o aktywności biologicznej.
Reakcje identyfikujące substancje lecznicze.
Analiza ilościowa wybranych substancji leczniczych.
Modelowanie struktur leków za pomocą zestawów „orbit molecular building system”.

GODZINY

17.00-17.45, 18.00-18.45, 19.00-19.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

Po 16 osób

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Medyczna 9

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Jak kosmetyki wpływają na skórę?

OPIS

Badanie trzech wybranych rodzajów kremu i ocena efektu za pomocą aparatu do pomiaru parametrów czynnościowych skóry – Soft Nova
Plus.

GODZINY

17.00-17.45, 18.00-18.45, 19.00-19.45, 20.00-20.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

Po 15 osób

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Medyczna 9

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Czy Twoje znamię jest groźne?

OPIS

Badanie znamion za pomocą dermatoskopów ręcznych.
Ocena czy filtry słoneczne chronią przed promieniowaniem UV. Lampa Wood’a.

GODZINY

17.00-17.45, 18.00-18.45, 19.00-19.45, 20.00-20.45

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

Po 15 osób

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Medyczna 9

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Laboratorium detektywistyczne - odkryj czym otruto bohatera powieści Agathy Christie

OPIS

Uczestników czeka pełna przygód droga do rozwiązania zagadki detektywistycznej. Uczestnicy będą mieli okazję wykonać doświadczenie w
laboratorium Katedry Toksykologii identyfikujące truciznę użytą do otrucia bohatera powieści Agathy Christie.

GODZINY

18.00-18.55, 19.05-20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

Po 8 osób

PREFEROWANY WIEK

Wiek: 12+

LOKALIZACJA

ul. Medyczna 9, sala 015

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Epoka żelaza

OPIS

Warsztaty chemiczne dla dzieci z wykorzystaniem reakcji barwnych z pierwiastkiem żelaza.

GODZINY

17.00-18.00, 18.00-19.00, 19.00-20.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

Po 40 osób

PREFEROWANY WIEK

7—14 lat

LOKALIZACJA

ul. Medyczna 9, Aula B

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Farmaceutyczne ciekawostki w chemii analitycznej

OPIS

GODZINY

17.00, 18.00, 19.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

Po 8 osób

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Medyczna 9

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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TYTUŁ

Epoka żelaza, czyli chemiczny sen studentki.

OPIS

GODZINY

20.00—21.00

ILOŚĆ OSÓB NA GRUPĘ

max. 100 osób

PREFEROWANY WIEK

5—7 lat
8—11 lat
12—15 lat
starsza młodzież 16+ i dorośli

LOKALIZACJA

ul. Medyczna 9, Aula

REJESTRACJA

Rozpoczęcie rejestracji 19.09.2018 r. od godz. 9.00, za pomocą formularza elektronicznego.
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