Małopolska Noc Naukowców 2022

Projekt: Firma Foligraf, Kraków

Program: KAMPUS UJ

Małopolska Noc Naukowców 2022
Program: Obiekty UJ w centrum Krakowa

1.

Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16

2. Wydział Filozoficzny UJ, ul. Grodzka 52, ul. Ingardena 6
3. Muzeum UJ (online)
4. Wydział Lekarski UJ CM, ul. Grzegórzecka 16

Małopolska Noc Naukowców 2022
Program: Pozostałe obiekty w Krakowie

Obserwatorium
Astronomiczne

Kampus UJ

Synchrotron SOLARIS

Obserwatorium Astronomiczne UJ, ul. Orla 171

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, ul. Czerwone
Maki 98

Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Kampus UJ, ul. Łojasiewicza 6 ss
Kampus - mapa

Laboratorium
matematyczne

Składaj i równoważ.
Początki algebry

Muzeum komputerów

Symulacja giełdy
papierów
wartościowych

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Laboratorium matematyczne
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Wstecz

Sala:
0004

Godziny (160 osób):
20.00-20.45

Jak sprawdzić, czy rzucając monetą mamy równe
prawdopodobieństwo wypadnięcia orła i reszki?
Czy da się eksperymentalnie wyznaczyć liczbę pi?

Odpowiadając na te pytania pokażemy, że
eksperymenty w matematyce mogą być równie
pouczające jak te w fizyce i chemii.

Rejestracja:
TAK

Składaj i równoważ. Początki algebry
Wydział Mate matyki i Informatyki UJ
Wstecz

Sala:
0004

Godziny (160 osób):
18.00-18.45

Przedstawimy wybór kilku praktycznych
zagadnień z dzieła z IX wieku, którego
skrócony tytuł dał nazwę jednemu z głównych
działów matematyki: algebrze.

Rejestracja:
TAK

Muzeum komputerów
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Wstecz

Sala:
Muzeum komputerów na parterze
Godziny (20 osób na grupę):
18.00-18.45
19.15-20.00

W muzeum zostaną zaprezentowane komputery,
które już dawno wyszły z użycia, np. Amiga. Dzięki
uruchomionym na nich grach i programach,
odwiedzającym zostanie zapewniona możliwość
sprawdzenia, jak pracowało się kiedyś na takich
komputerach. Wszystko to będzie się odbywało pod
czujnym okiem oprowadzających. Eksponaty będą też
dokładnie opisane. Poza komputerami, chcemy
również pokazać, jak pracuje drukarka 3D.

Rejestracja:
TAK

Symulacja giełdy papierów wartościowych
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Wstecz

Sala:
0137
Godziny (20 osób):
19.00-20.00

Uczestnicy quizu 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”. 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 prowadzących poznają
mechanizmy funkcjonowania giełdy. Pomnożone
środki można wymienić na nagrody.

Rejestracja:
TAK

Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej UJ

Kampus UJ, ul. Łojasiewicza 4

Kampus - mapa

Czego starzy górale Ci
nie powiedzą….

A przecież mi żal…

Klimat się zmienia-Ty też
powinieneś!

Czy warto być aktywistą
klimatycznym?

Idea głębokiej adaptacji
klimatycznej

Dzieci jako prekariat
klimatyczny

Dlaczego ludzie wierzą w
mity klimatyczne?

Dlaczego potrzebujemy
„Witaminy N” (kontaktu z
naturą)?

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Czego starzy górale Ci nie powiedzą….
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Wstecz

Sala:
- (online)
Kod zespołu: 5wuwsoi
Godziny (25 osób na grupę):
16.00-17.00

Czy pogoda i klimat są tym samym? Jakie
zmiany możemy zaobserwować, a jakie
wymagają badań i obserwacji
długofalowych? Na czym opierają się ludowe
sposoby przepowiadania pogody, przysłowia
i powiedzonka? Zakłócenia poczucia
tożsamości, rozumienia świata i kontroli, gdy
zawodzą tradycyjne przepowiednie

Rejestracja:
TAK

A przecież mi żal…
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Wstecz

Sala:
- (online)
Kod zespołu: ws90o6w

Godziny (25 osób na grupę):
17.30-18.30
Psychologiczne reakcje na zmiany klimatu.
Nowe zjawiska w zakresie zdrowia
psychicznego. Czym jest solastalgia, żałoba
klimatyczna i lęk klimatyczny? Czy
przeżywanie stresu, zanim dojdzie do
katastrofy klimatycznej jest normalne?
Diagnoza indywidualnego poziomu emocji
klimatycznych.

Rejestracja:
NIE

Klimat się zmienia-Ty też powinieneś!
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Wstecz

Sala:
- (online)
Kod zespołu: 5wuwsoi
Godziny (25osób na grupę):
19.00-20.00

Uwarunkowania postaw i zachowań
proekologicznych. Praca warsztatowa:
opracowywanie scenariuszy oddziaływań
mających na celu zmiany postaw na bardziej
proekologiczne wobec kluczowych zachowań
obciążających planetę (oszczędzanie energii,
wody, kupowanie ubrań, podróże, inne).

Rejestracja:
TAK

Czy warto być aktywistą klimatycznym?
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Wstecz

Sala:
- (online)
Kod zespołu: 4nkw1ku
Godziny (25osób na grupę):
20.30-21.30

Formy aktywizmu klimatycznego – przykłady
i sylwetki aktywistów. Praca warsztatowa:
co motywuje do aktywizmu klimatycznego, a
co demotywuje? Jak animować pracę grupy
aktywistów? Jak działać bez przemocy? Jak
uniknąć wypalenia aktywistycznego?

Rejestracja:
TAK

Idea głębokiej adaptacji klimatycznej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Wstecz

Sala:
- (online)
Kod zespołu: m9058y8
Godziny (25osób na grupę):
16.00-17.00

Na czym polega psychologiczne
przystosowanie indywidualne i
przystosowanie społeczności do zmian
klimatu? Co można ocalić (przykłady),
zmienić (przykłady), a z czego zrezygnować
(przykłady). Jak zachować równowagę
psychiczną w zmieniającym się świecie?
Gdzie szukać kontaktu z naturą?

Rejestracja:
TAK

Dzieci jako prekariat klimatyczny
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Wstecz

Sala:
- (online)
Kod zespołu: 5wuwsoi
Godziny (25osób na grupę):
17.30-18.30

Skutki zmian klimatycznych da przyszłych
pokoleń. Jak dzieci rozumieją i przeżywają
zmiany klimatyczne (dziecięce emocje
klimatyczne)? Rola rodziców w
kształtowaniu nawyków proekologicznych
dzieci. Wsparcie i ochrona małoletnich
aktywistów.

Rejestracja:
TAK

Dlaczego ludzie wierzą w mity klimatyczne?
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Wstecz

Sala:
- (online)
Kod zespołu: jbvw6eu
Godziny (25osób na grupę):
19.00-20.00

Najważniejsze mity klimatyczne a
rzeczywistość. Sceptycyzm naukowy indywidualne przyczyny wiary w mitologię
klimatyczną. Konsekwencje wiary w mity
klimatyczne. Sposoby przeciwdziałania
sceptycyzmowi naukowemu.

Rejestracja:
TAK

Dlaczego potrzebujemy „Witaminy N”
(kontaktu z naturą)?
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Wstecz

Sala:
- (online)
Kod zespołu: 5wuwsoi
Godziny (25osób na grupę):
20.30-21.30

Korzystne skutki kontaktu z naturą dla
psychiki człowieka i konsekwencje braku.
Jak zapewnić sobie i bliskim właściwą
dawkę „witaminy N”? Czym różni się
aktywność na siłowni od aktywności w
plenerze? Czy i jak możliwy jest kontakt z
naturą w wielkim mieście?

Rejestracja:
TAK

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Kampus UJ, ul. Łojasiewicza 11
Kampus - mapa

Nie tylko
szkiełko
i oko

Monitorowanie
jakości
powietrza –
Strom&
DustNet

Czy bać się
tomografów i
radioterapii?

Biosensory –
miniaturowe
laboratoria

Nie tylko
szkiełko i oko
(czyli optyczne
metody badania
materiałów)

Kuchenne
ewolucje

Jak podejrzeć
atomy i
cząsteczki

Analiza
rzutów w
sporcie

Fizyka
w filmach

Jak podejrzeć
atomy i
cząsteczki

Co z nami
robi
nieprzespany
tydzień?

Jak komputer może
pomóc w obserwacji
zjawisk fizycznych?

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Monitorowanie jakości powietrza – Strom&DustNet
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
F-1-09
Godziny (18 osób na grupę):
18:00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30
20.30-21.00
21.00-21.30

Podczas pokazu zaprezentowana zostanie stacja
pomiarowa skonstruowana w ramach programu
Storm&DustNet realizowanego w Instytucie Fizyki im.
M. Smoluchowskiego, wyposażona w zestaw kilku
sensorów mierzących: temperaturę, ciśnienie i
wilgotność powietrza oraz kilka wskaźników
charakteryzujących zapylenie m.in. PM1, PM2.5 i PM10.
Omówione zostanie funkcjonowanie czujników,
kalibracja, pomiary, wyniki i wnioski, jakie można z
nich wyciągnąć. Stacje pomiarowe wykonane w
ramach programu Storm&DustNet aktualnie
monitorują stan powietrza w gminach Kalwaria
Zebrzydowska i Skawina.
Rejestracja:
TAK

Nie tylko szkiełko i oko (czyli optyczne metody badania
materiałów)
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-0-13
Godziny (210 osób na grupę):
18:00-18:45

Optyczne metody badania materiałów, m. in.:
spektroskopia, polaryzacja, mikroskopia.

Rejestracja:
TAK

Nie tylko szkiełko i oko (czyli optyczne metody badania
materiałów)
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-1-13
Godziny (14 osób na grupę):
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00

Optyczne metody badania materiałów, m. in.:
mikroskop.

Rejestracja:
TAK

Jak podejrzeć atomy i cząsteczki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-1-06
Godziny (210 osób na grupę):
19:00-19:45

Jak zbudowane są atomy i cząsteczki i jak się je bada.

Rejestracja:
TAK

Jak podejrzeć atomy i cząsteczki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-1-13
Godziny (10 osób na grupę):
18.00-18.45
18.45-19.30
19.30-20.15
20.15-21.00
21.00-21.45

Jak zbudowane są atomy i cząsteczki i jak się je bada.

Rejestracja:
TAK

Kuchenne ewolucje
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-0-11
Godziny (12 osób na grupę):
18.00-18.45
18.45-19.30
19.30-20.15
20.15-21.00
21.00-21.45

Warsztaty przedstawiające drożdżowe miechy, płyn
nienewtonowski, dzwon w łyżce, pioruny w mikrofali,
pieprz odpychający płyn od naczyń, dlaczego jajko
tonie.

Rejestracja:
TAK

Biosensory – miniaturowe laboratoria
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-1-08
Godziny (210 osób na grupę):
20.00-20.45

Co to są biosensory i kiedy zostały wymyślone? Gdzie
możemy ich używać i jak w ogóle działa taki biosensor?
Dlaczego fizycy interesują się biosensorami? Na te i wiele
innych pytań postaram się odpowiedzieć w trakcie naszego
spotkania. Zapraszam!

Rejestracja:
TAK

Czy bać się tomografów i radioterapii?
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-1-08
Godziny (130 osób na grupę):
19.00-19.45

Bardzo często spotykamy się z określeniem:
usłyszałam / usłyszałem wyrok - nowotwór... Tak,
sprawa jest niezmiernie poważna, trudna i dotyka
coraz większego odsetka populacji ludzkiej. Ale czy to
rzeczywiście wyrok? O tym, jak fizyka medyczna
pomaga walczyć z nowotworami, będzie można
posłuchać podczas wykładu.

Rejestracja:
TAK

Jak komputer może pomóc w obserwacji zjawisk
fizycznych?
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Wstecz

Sala:
A-1-01
Godziny (8 osób na grupę):
18.00-18.45
19.00-19.45
20.00-20.45

Obserwacja pracy serca, jak wygląda fala dźwiękowa,
pomiar ciśnienia w strzykawce, fotosynteza,
transpiracja, kiełkowanie.

Rejestracja:
TAK

Analiza rzutów w sporcie
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
hol na 1 piętrze
Godziny:
Co 5 minut od 18.00 do 22.00

Analiza wideo rzutów wykonywanych przez
odwiedzających. Na podstawie nagrania wideo
wyznaczane są podstawowe parametry fizyczne rzutu
ukośnego. Możliwość przenalizowania i omówienia
wielkości fizycznych rzutów wykonanych przez
indywidualnych odwiedzających

Rejestracja:
NIE

Fizyka w filmach
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-1-06
Godziny (210 osób na grupę):
20.00-21.00
21.00-22.00

Czy możliwy jest spacer z odwróconą łódką po dnie
morza? Czy po wystrzale armata może wylecieć za
burtę okrętu? Czy możliwe jest, żeby ktoś miał taki
wzrok, jak Superman? A może uda się ukryć przed
wzrokiem Predatora stosując zasłonę z błota?

Rejestracja:
TAK

Co z nami robi nieprzespany tydzień?
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-1-08
Godziny (130 osób na grupę):
18.00-18.45

W jaki sposób chroniczny deficyt snu wpływa na
zachowania neurologiczne? Jak przeprowadza się
badania, które stawiają sobie za cel odpowiedź na to
pytanie? Na ile można oszacować ich prawidłowość?

Rejestracja:
TAK

Wydział Chemii UJ
Kampus UJ, ul. Łojasiewicza 2
Kampus - mapa

Prezentacja
Pracowni
Chemii
Środowiska

Chemia na
talerzu, czyli
trochę
faktów o
chemii w
żywności
Fotoimmunoterapia
jako „koń
trojański” w
walce z
nowotworami

Prezentacja
Pracowni
Spektroskopii
Ramanowskiej

Prezentacja
Pracowni
Chemii
Sądowej

Prezentacja
Pracowni
Mikroskopii
Konfokalnej

Prezentacja
Pracowni
Mikroskopii
Sił Atomowej

Chemia
sądowa

Chemia
sądowa

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Prezentacja Pracowni Chemii Środowiska
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
F0 21, F0 25
Godziny (10 miejsc na grupę):
18.20-18.50
18.50-19.20
19.20-19.50
19.50-20.20

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.

Rejestracja:
TAK

Chemia na talerzu, czyli trochę faktów o chemii w
żywności
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
A0-01
Godziny (150 miejsc na grupę):
19:40-20.10

Czy żywność to „sama chemia”? Jakie jest znaczenie
chemii dla odżywiania i zdrowia człowieka? Podczas
wykładu przedstawione zostaną grupy substancji
chemicznych w żywności, ich pochodzenie, znaczenie
i bezpieczeństwo stosowania, zasady wprowadzania
dodatków do żywności oraz przykłady osiągnięć
naukowych stosowanych w celu podnoszenia
bezpieczeństwa i jakości żywności.

Rejestracja:
TAK

Prezentacja Pracowni Spektroskopii Ramanowskiej
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
E2 05
Godziny (5 miejsc na grupę):
18.15-18.45
18.45-19.15
19.15-19.45
19.45-20.15
20.15-20.45

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. Badania przykładowych
przedmiotów z życia codziennego, np. papier,
biżuteria, opakowania, a także przykłady produktów
żywnościowych, nieprzetworzonych i przetworzonych.

Rejestracja:
TAK

Fotoimmunoterapia jako „koń trojański” w walce z
nowotworami
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
A0-01
Godziny (150 miejsc na grupę):
19.00-19.30

W ramach wykładu zostanie omówiona nowa grupa
związków chemicznych, które są dostarczane
bezpośrednio do nowotworu i dopiero tam
aktywowane światłem. W wyniku naświetlania związki
te generują powstawanie reaktywnych form tlenu,
które powodują niszczenie komórek nowotworowych
oraz stymulację układu immunologicznego. Działanie
takich związków można porównać do znanego z
mitologii „konia trojańskiego” czyli fortelu, którego
wykorzystanie umożliwiło Grekom zdobycie Troi.

Rejestracja:
TAK

Prezentacja Pracowni Mikroskopii Konfokalnej
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
F0-26
Godziny (5 miejsc na grupę):
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30

Zwiedzanie pracowni mikroskopii konfokalnej będzie
obejmowało przybliżenie uczestnikom zjawiska
fluorescencji w oparciu o proste doświadczenia.
Następnie zostanie przedstawiona zasada działania
mikroskopu optycznego oraz fluorescencyjnego.
Ostatni etap prezentacji pracowni będzie obejmował
obrazowanie komórek nowotworowych
wyznakowanych barwnikami fluorescencyjnymi.

Rejestracja:
TAK

Chemia sądowa, czyli kilka słów o tym, jak chemia może
pomóc w badaniu śladów przestępstw
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
A0-01
Godziny (150 miejsc na grupę):
20.20-20.50

Chemia sądowa to dziedzina zajmująca się
wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu
chemii do badania śladów. To pasjonujące, naukowe
badanie dowodów i rozwiązywanie zagadek
kryminalnych. W czasie wykładu uczestnicy odbędą
podróż po najważniejszych rodzajach śladów i
technikach badawczych stosowanych w analizach
kryminalistycznych i toksykologicznych. W podróży tej
towarzyszyć nam będą postaci i wydarzenia znane z
seriali i książek kryminalnych, wspierając naukę
emocjami charakterystycznymi dla popkultury.

Rejestracja:
TAK

Chemia sądowa, czyli kilka słów o tym, jak chemia może
pomóc w badaniu śladów przestępstw
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
A0-01
Godziny (150 miejsc na grupę):
21.00-21.40

Pokazy doświadczeń chemicznych stanowią
spektakularny element Nocy Naukowców, którego nie
może zabraknąć w programie kolejnych edycji. Będzie
ciekawie, kolorowo, głośno i… wybuchowo. Ale przede
wszystkim – naukowo.

Rejestracja:
TAK

Prezentacja Pracowni Chemii Sądowej
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
F2-21, F2-29
Godziny (16 miejsc na grupę):
18.10-18.40
18.40-19.10
19.10-19.40
19.40-20.10
20.10-20.40

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.

Rejestracja:
TAK

Prezentacja Pracowni Mikroskopii Sił Atomowych
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
E0 40
Godziny (10 miejsc na grupę):
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30

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?

Rejestracja:
TAK

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
Kampus UJ, ul. Gronostajowa 5
Kampus - mapa

Efekt motyla –
czyli jak
zaburzyć
równowagę w
przyrodzie

O Wiśle
bardziej słonej
niż Bałtyk, czyli
jak przemysł
wpływa na
czystość wód

Słodkie życie
pszczół:
miejskie
pasieki – hit
czy kit?

Bananowe DNA
– jak je
zobaczyć i czy
jest jadalne?

Zapisane w
kościach – czy
jaskiniowcy
chorowali na
raka?

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Efekt motyla – czyli jak zaburzyć równowagę w
przyrodzie
Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
Wstecz

Sala:
Sala ekspozycyjna zoologiczna
Godziny (20 miejsc na grupę):
15.00-15.45
17.00-17.45

Uczestnicy poznają przykłady antropogenicznych
działań, które doprowadziły do zaburzenia równowagi
ekologicznej i spowodowały nieodwracalne zmiany w
ekosystemach. Zagadnienia omawiane będą w oparciu
o naturalne okazy zwierząt żywych i wymarłych oraz
dioramy biogeograficzne z ekspozycji zoologicznej
Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ.

Rejestracja:
TAK

O Wiśle bardziej słonej niż Bałtyk, czyli jak przemysł wpływa na
czystość wód
Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
Wstecz

Sala:
Sala wykładowa, sala ekspozycyjna geologiczna
Godziny (20 miejsc na grupę):
15.30-16.15
17.00-17.45

Wpływ przemysłu górniczego, wydobycia i
przetwórstwa surowców na wody powierzchniowe i
gruntowe. Przykładowe zagadnienia: wpływ fabryki
sody amoniakalnej „Solvay” na zamarzanie Wisły,
zanieczyszczenie wód wywołane wydobyciem
konkrecji polimetalicznych z dna oceanu, katastrofa
ekologiczna w kopalni złota Roșia Montană, kwaśne
odcieki pokopalniane (AMD) i in.

Rejestracja:
TAK

Słodkie życie pszczół: miejskie pasieki – hit czy kit?
Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
Wstecz

Sala:
Sala wykładowa
Godziny (20 miejsc na grupę):
18.00-19.00

Ile pszczół tworzy rodzinę pszczelą? Jak długo żyje
pszczoła? Czy królowa posiada władzę absolutną? Jak
powstaje miód? Czy pszczoły chorują? Z jakich leków
korzystają pszczoły? Czy w mieście można założyć
pasiekę? Na te i inne pytania odpowiemy sobie w
czasie bogato ilustrowanego wykładu.

Rejestracja:
TAK

Bananowe DNA – jak je zobaczyć i czy jest jadalne?
Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
Wstecz

Sala:
Laboratorium badań molekularnych
Godziny (20 miejsc na grupę):
16.00-16.45
17.30-18.15

Poznamy proste domowe sposoby na izolację DNA
roślinnego oraz profesjonalne techniki ekstrakcji DNA
stosowane w laboratorium badań molekularnych.
Wyizolowane DNA będzie można nie tylko zobaczyć i
dotknąć, ale też zabrać sobie na pamiątkę. Omówimy
rolę białek, węglowodanów, tłuszczów i kwasów
nukleinowych w diecie.

Rejestracja:
TAK

Zapisane w kościach – czy jaskiniowcy chorowali na
raka?
Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
Wstecz

Sala:
Sala konferencyjna/warsztatowa
Godziny (20 miejsc na grupę):
15.00-15.45
16.30-17.15

Na wykładzie omówione zostaną wybrane schorzenia
jakie można obserwować w sposób makroskopowy
na szkielecie człowieka (m.in.: zmiany
zwyrodnieniowe, urazy, zmiany zapalne,
nowotworowe, trepanacje, kiła). Prezentacja będzie
miała formę wykładu, który uzupełniony będzie o
przedstawienie eksponatów znajdujących się na
ekspozycji antropologicznej w Centrum Edukacji
Przyrodniczej.

Rejestracja:
TAK

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
UJ

Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7

Kampus - mapa

Sinice – nasi
przyjaciele czy
wrogowie?

Biochemia w
kuchni

Naukowy escape
room

Ustrzelić przyczynę
nowotworu

Światłem w raka

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Sinice – nasi przyjaciele czy wrogowie?
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
P.1.1.
Godziny (40 miejsc na grupę):
17.15-18.00
19.15-20.00
21.15-22.00

Sinice to olbrzymia grupa organizmów, która z jednej
strony utrudnia morskie kąpiele i może spowodować
zatrucia, a z drugiej ma wiele wspólnego z produkcją
tlenowej atmosfery Ziemi. Spróbujemy się zatem
przyjrzeć bliżej jakie znaczenie mają dla nas te
organizmy.

Rejestracja:
TAK

Biochemia w kuchni
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
P0.3
Godziny (15 miejsc na grupę):
16.30-17.15
18.30-19.15
20.30-21.15

Uczestnik będzie mógł samodzielnie przeprowadzić
proste doświadczenia dotyczące analizy białek,
cukrów i lipidów w produktach spożywczych
różnorodnych dietetycznie

Rejestracja:
TAK

Światłem w raka
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
P0.1.1.
Godziny (40 miejsc na grupę):
15.45-16.30
17.45-18.30
19.45-20.30

W trakcie pokazu będzie można zobaczyć jak światło
może doprowadzić do zniszczenia komórek
nowotworowych, uczestnicy będą mogli przetestować
jak światło oddziałuje z tkanką.

Rejestracja:
TAK

Ustrzelić przyczynę nowotworu
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny:
Od 15.45 do 18.30 co 5 minut

Na dużej tablicy będą umieszczone różne aktywności i
za pomocą piłeczek trzeba będzie strzelić w te
związane z powstawaniem nowotworu np. palenie
papierosów, niezdrowa dieta. Po rozwiązaniu zadania
będą dostępne nagrody w zależności od liczby
poprawnych odpowiedzi.

Rejestracja:
NIE

Naukowy escape room
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
P0.2
Godziny (5 miejsc na grupę):
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30
20.30-21.00

Aby zdobyć nagrodę należy wykonać szereg
eksperymentów naukowych, które pozwolą otworzyć
sejf. Uczestnicy będą wykonywać zadania w małych
grupach i będą mieć ograniczony czas na ich
wykonanie.

Rejestracja:
TAK

Wydział Biologii UJ

Kampus UJ, ul. Gronostajowa 9

Kampus - mapa

Świat na
krawędzi

Ucieczka i
dostosowanie - jak
gatunki roślin i
roślinność reagują na
zmieniający się
klimat?

Co się kryje w
kropli wody?

Co kryje
w sobie twój
talerz - skażenie gleby i
powietrza a stan
żywności

Czy wiesz
ile cukru jesz i co
się z nim dzieje w twoim
organizmie?

Biomateriały –
czym są, jak się
je bada, do czego stosuje i
jak je można wykorzystać
w leczeniu schorzeń, w
tym raka?

Komórki
nowotworowe jako
model w badaniach
naukowych

Dobre
i złe strony
promieniowania
ultrafioletowego

Poczuj się jak
Doktor House i odkryj
tajniki swojej krwi

Analiza składu
ciała

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Świat na krawędzi
Wydział Biologii UJ
Wstecz

Sala:
Instytut Nauk o Środowisku, sala 1.1.1
Godziny (50 osób na grupę):
20.00-21.00

Emisja gazów cieplarnianych, pochodzących między innymi
ze spalania paliw kopalnych, prowadzi do coraz szybszego
wzrostu średniej temperatury na Ziemi, określanego jako
globalne ocieplenie. Wzrost temperatury prowadzi z kolei do
nasilenia się ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak
huragany, powodzie, deszcze nawalne, susze. Globalne
ocieplenie wraz z zanikiem siedlisk, spowodowanym w dużej
mierze przez rolnictwo, wraz z zanieczyszczeniami gleby i
powietrza pochodzącymi z przemysłu i rolnictwa, są
odpowiedzialne za masowe wymieranie, które jest już
nazywane szóstym masowym wymieraniem gatunków.
Procesy te, zarówno składowa klimatyczna, jak i
ekologiczna, zagrażają nie tylko dzikiej przyrodzie, ale
ludzkiej cywilizacji. W trakcie dyskusji poruszone będą
zagadnienia związane ze stanem Ziemi i kondycją ludzkiego
społeczeństwa, możliwościami zatrzymanie negatywnych
procesów i koniecznymi działaniami aby uchronić planetę
przed nieuchronną katastrofą.

Rejestracja:
NIE

Ucieczka i dostosowanie - jak gatunki roślin i roślinność reagują
na zmieniający się klimat?
Wydział Biologii UJ
Wstecz

Sala:
Instytut Botaniki, sala 0.31
Godziny (15 osób na grupę):
17.00-17.45
18.00-18.45
19.00-19.45

Zajęcia mają na celu pokazanie jak zmiany klimatu wpływają
na roślinność, zarówno w kontekście historycznym, jak i
współcześnie w czasie obserwowanego globalnego
ocieplenia. Badania flor kopalnych dostarczają wielu
cennych informacji dotyczących przemian klimatycznych w
minionych epokach geologicznych, a warsztaty zobrazują
jakich informacji paleoklimatycznych mogą dostarczyć
badania paleobotaniczne. Przedstawione zostaną również
zagadnienia związane z przemianami współczesnej flory, w
tym problematyka roślin inwazyjnych, zmian fenologicznych
a także dotyczące zmian zasięgów poziomych i pionowych
gatunków, plastyczności fenotypowej oraz ewolucji
adaptacyjnej. Poruszona zostanie też kwestia konsekwencji
zmian klimatycznych na różnorodność na poziomie
gatunkowym i genetycznym.

Rejestracja:
TAK

Co się kryje w kropli wody?
Wydział Biologii UJ
Wstecz

Sala:
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, sala 0.64
Godziny (15 osób na grupę):
15.00-16.00
16.15-17.15
17.30-18.30
18.45-19.45

Brak czystej wody jest jednym z współczesnych globalnych
problemów ekologicznych. Czysta woda jest nie tylko
konieczna dla życia i zdrowia człowieka, ale jest także
środowiskiem życia różnych organizmów wodnych.
Bioróżnorodność mikroorganizmów odgrywa istotną rolę w
funkcjonowaniu całych ekosystemów wodnych i jest istotna
dla jakości wody. W trakcie zajęć uczestnicy poznają
niektóre mikroskopowe organizmy. Korzystając z
mikroskopów będą mogli zobaczyć sinice, glony,
pierwotniaki i drobne organizmy wielokomórkowe.

Rejestracja:
TAK

Co kryje w sobie twój talerz - skażenie gleby i powietrza a stan
żywności
Wydział Biologii UJ
Wstecz

Sala:
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, sala 1.102
Godziny (15 osób na grupę):
15.00-15.45
16.00-16.45
17.00-17.45

We wstępie uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób związki
pochodzące z przemysłu dostają się do naszej żywności i na
jakie substancje jesteśmy najbardziej narażeni. Ponadto,
omówione będzie potencjalnie szkodliwe działanie związków
zawartych w żywności. W trakcie warsztatów będzie można
dowiedzieć się jak badamy skutki ekspozycji człowieka na
zanieczyszczenia środowiska, a także będzie można poznać
stosowany w tym celu sprzęt laboratoryjny oraz modele i
techniki badawcze.

Rejestracja:
NIE

Czy wiesz ile cukru jesz i co się z nim dzieje w twoim
organizmie?
Wydział Biologii UJ
Wstecz

Sala:
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, sala 1.103
Godziny (15 osób na grupę):
16.00-16.45
17.00-17.45
18.00-18.45

W części teoretycznej zajęć uczestnicy dowiedzą się jak
odbywa się regulacja poziomu glukozy we krwi i jakie
hormony są za to odpowiedzialne. Omówione będą objawy i
konsekwencje cukrzycy która jest uważana za chorobę XXI
wieku. W trakcie zajęć praktycznych będzie można
sprawdzić poziom glukozy we krwi i jak na niego wpływają
najczęściej spożywane napoje. Na koniec przewidziano
udział w quizie, w którym każdy będzie mógł się przekonać
czy zdrowo się odżywia i jaki indeks glikemiczny mają
popularne produkty spożywcze.

Rejestracja:
TAK

Biomateriały - czym są, jak się je bada, do czego stosuje i jak je
można wykorzystać w leczeniu schorzeń, w tym raka?
Wydział Biologii UJ
Wstecz

Sala:
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, sala 0.18
Godziny (50 osób na grupę):
16.00-17.00

Biomateriały stosowane w medycynie stanowią jedno z
większych osiągnięć nauki ostatnich lat. Możliwość ich
stosowania u chorych stale się zwiększa, a ich użycie
pozwala na przywrócenie sprawności sprzed okresu
choroby i niejednokrotnie sprzyja całkowitemu wyleczeniu.
W trakcie prezentacji omówione będą powszechnie
stosowane biomateriały i ich wykorzystanie u chorych po
przebytej chorobie nowotworowej.

Rejestracja:
TAK

Komórki nowotworowe jako model w badaniach naukowych
Wydział Biologii UJ
Wstecz

Sala:
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, sala 1.70
Godziny (15 osób na grupę):
16.00-16.45
17.00-17.45
18.00-18.45

Badania na liniach komórkowych w warunkach in vitro
dostarczają niezwykle cennej wiedzy na temat
podstawowych mechanizmów rządzących procesem
nowotworzenia. Na początku zajęć uczestnicy zapoznają się
z konkretnymi przykładami zastosowań hodowli komórek
nowotworowych w biologii i medycynie. Później, w części
praktycznej poznają podstawowe metody liczenia komórek
oraz wykonają pasaż komórek czerniaka.

Rejestracja:
TAK

Dobre i złe strony promieniowania ultrafioletowego
Wydział Biologii UJ
Wstecz

Sala:
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, sala 0.18
Godziny (50 osób na grupę):
17.00-18.00

Promieniowanie ultrafioletowe (UV) docierające do
powierzchni Ziemi może wpływać na organizm człowieka
zarówno w sposób korzystny, jak i niekorzystny. Odgrywa
ono istotną rolę w syntezie witaminy D3, mającej
wieloaspektowe działanie. Niestety długotrwała i intensywna
ekspozycja na UV może prowadzić do wystąpienia oparzeń
słonecznych, fotodermatoz, przedwczesnego starzenia
skóry, rogowacenia słonecznego, a w końcu inicjować
rozwój nowotworów.

Rejestracja:
TAK

Poczuj się jak Doktor House i odkryj tajniki swojej krwi
Wydział Biologii UJ
Wstecz

Sala:
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, sala 1.16
Godziny (12 osób na grupę):
15.00-16.15
16.30-17.45

Zajęcia obejmują krótkie wprowadzenie prezentujące skład
krwi (komórki/elementy morfotyczne oraz składowe
osocza), metody jej analizy (rozmazy krwi, cytometria
przepływowa), informacje o tym jak krew może nam
wskazać na co jesteśmy chorzy (podstawowa diagnostyka).
W części warsztatowej/analitycznej uczestnicy zajęć,
podzieleni na małe grupy, wykonują rozmazy i barwienie
krwi ludzkiej oraz porównują wspólnie preparaty otrzymane
od osób zdrowych oraz cierpiących na białaczkę (analiza
mikroskopowa). Dodatkową aktywnością będzie
przeprowadzenie eksperymentu (test na płytkach
titracyjnych) polegającego na obserwacji zmiany kształtu
czerwonych krwinek (erytrocytów) w zależności od
warunków osmotycznych środowiska, w którym się
znajdują.

Rejestracja:
TAK

Analiza składu ciała
Wydział Biologii UJ
Wstecz

Sala:
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, sala 0.78
Godziny (15 osób na grupę):
15.00-16.00
16.30-17.30
18.00-19.00

Kondycja i zdrowie to coś o co człowiek zawsze stara się
dbać. Istnieją różne metody określania stanu zdrowia i
kondycji. Biorąc udział w warsztatach uczestnicy zapoznają
się z jedną z metod badania kondycji zdrowotnej człowieka analizą składu ciała. Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy
wykonają pomiary metodą bioimpedancji elektrycznej,
uzyskując informacje o zawartości tkanki tłuszczowej,
mięśniowej, zawartości wody w organizmie i wielu innych
parametrach.

Rejestracja:
NIE

Małopolskie Centrum Biotechnologii
Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7A
Kampus - mapa

Odłączenie nowotworu od
głównego źródła zasilania

Inteligentne dostarczanie leków przy
użyciu białek, lipidów, nanodysków
oraz struktur typu origami

Czy rak lubi słodkie?

Białka I peptydy w walce
z COVID-19

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Odłączenie nowotworu od głównego źródła
zasilania
Małopolskie Centrum Biotechnologii
Wstecz

Sala:
Godziny (5 miejsc na grupę):
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

Rozwój nowotworu uzależniony jest od dostępu do
tlenu oraz substancji odżywczych dostarczanych
głównie przez układ krwionośny. Dlatego też, komórki
nowotworowe wydzielają czynniki stymulujące
powstawanie nowych naczyń krwionośnych w
procesie zwanym angiogenezą. Lepsze unaczynnienie
guza związane jest z szybszą progresją choroby oraz
ze zwiększoną zdolnością komórek nowotworowych
do tworzenia przerzutów. Wiele terapii
przeciwnowotworowych skupionych jest na
hamowaniu czynników proangiogennych prowadząc
tym samym do zmniejszenie stopnia ukrwienia
takiego nowotworu. Podczas warsztatów, pokażemy
jak w warunkach laboratoryjnych zbadać skuteczność
nowych cząsteczek hamujących proces angiogenezy.
Przedyskutujemy również czy taka strategia jest
zawsze korzystna dla pacjenta.
Rejestracja:
TAK

Czy rak lubi słodkie?
Małopolskie Centrum Biotechnologii
Wstecz

Sala:
Godziny (5 miejsc na grupę):
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

Zarówno nowotwór, jak i cukrzyca są chorobami
cywilizacyjnymi o podłożu metabolicznym, gdzie
nieprawidłowe działanie szlaków przemian
węglowodanów ma negatywny skutek dla całego
organizmu. Winowajcą jest – cukier. Dlatego, w
ramach aktywności zaprezentujemy związek
pomiędzy cukrzycą a zapadalnością na choroby
nowotworowe. Pokazy będą obejmowały obserwacje
mikroskopowe komórek insulinoma oraz innych
nowotworów, w których wyznakujemy
fluorescencyjnie poszczególne organella (np. jądro
komórkowe, cytoszkielet). Zaprezentowane zostaną
również zaawansowane modele komórkowe
stosowane do badań nad cukrzycą oraz nowotworami
takie jak organoidy 3D otrzymywane z
pluripotencjalnych komórek macierzystych.
Rejestracja:
TAK

Białka i peptydy w walce z COVID-19
Małopolskie Centrum Biotechnologii

Wstecz

Sala:
Godziny (5 miejsc na grupę):
17.00-18.30
18.15-19.45

W trakcie wykładów zostaną przedstawione podstawy
budowy, sposobów otrzymywania oraz funkcji
biologicznych peptydów i białek z podkreśleniem ich
roli przy produkcji leków i szczepionek.

Rejestracja:
TAK

Inteligentne dostarczanie leków przy użyciu białek,
lipidów, nanodysków oraz struktur typu origami
Małopolskie Centrum Biotechnologii
Wstecz

Sala:
Godziny (5 miejsc na grupę):
17.00-18.30
18.15-19.45

w trakcie wykładów zostaną przedstawione podstawy
budowy i funkcji białek i lipidów oraz najnowszych
obiektów strukturalnych jakimi są nanodyski i
struktury origami. Zostaną również przedstawione
najnowsze strategie dostarczania leków z
zastosowaniem tych złożonych systemów.

Rejestracja:
TAK

Wydział Geografii i Geologii UJ
Kampus UJ, ul. Gronostajowa 3
Kampus - mapa

Drzewa jako
kronikarze
zmian klimatu
Jak trafić na
podatny grunt, czyli
od czego zależy
żyzność gleby?

Jaskinie jako
archiwum zmian
klimatu

Czy Twoje selfie może
uratować miasto?
Fotografia mobilna w
badaniach przestrzeni

Co za
wybuch!

Co w trawie
piszczy, czyli jak
zmieniamy skład
wody wokół nas

Ziarnko do ziarnka…
czyli o depozycji
osadów słów kilka

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Drzewa jako kronikarze zmian klimatu
Wydział Geografii i Geologii UJ
Wstecz

Sala:
- (ul. Gronostajowa 7)
Godziny (15 osób na grupę):
17.00–17.45
18.00–18.45

Warsztaty dendrochronologiczne przeprowadzone w
Laboratoriach Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej. Uczestnicy dowiedzą się jak zmiany klimatu
są „zapisane” w słojach drzew i jak takie dane można
wykorzystać.

Rejestracja:
TAK

Jaskinie jako archiwum zmian klimatu
Wydział Geografii i Geologii UJ
Wstecz

Sala:
- (ul. Gronostajowa 3a)
Godziny (15 osób na grupę):
17.00–17.45
18.00–18.45

Warsztaty przeprowadzone w Laboratoriach Instytutu Nauk
Geologicznych UJ. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób
zmiany klimatu są przekładają się na powstawanie zjawisk i
form krasowych oraz w jaki sposób można oczytać zmiany
klimatyczne w osadach jaskiniowych

Rejestracja:
TAK

Co za wybuch!
Wydział Geografii i Geologii UJ
Wstecz

Sala:
- (ul. Gronostajowa 3a)
Godziny (60 osób na grupę):
19.00–19.30
19.30–20.00

Pokaz poprzedzony wstępem w formie wykładu
popularnonaukowego przeprowadzone na terenie Instytutu
Nauk Geologicznych UJ. W trakcie wykładu omówione
zostaną endogeniczne procesy geologiczne oraz wpływ tych
procesów na zmiany klimatu w przeszłości geologicznej
oraz teraźniejszości. W trakcie pokazu zostanie
przeprowadzona symulacja erupcji wulkanicznej.

Rejestracja:
TAK

Co w trawie piszczy, czyli jak zmieniamy skład wody wokół nas
Wydział Geografii i Geologii UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Wstecz

Sala:
- (ul. Gronostajowa 7)
Godziny (15 osób na grupę):
17.00–17.45
18.00–18.45

Warsztaty hydrochemiczne pokazujące jak codzienne
czynności domowe wpływają na stan chemiczny wody i jak
zmniejszyć ilość szkodliwych substancji wprowadzanych do
wody i do środowiska

Rejestracja:
TAK

Ziarnko do ziarnka… czyli o depozycji osadów słów kilka
Wydział Geografii i Geologii UJ
Wstecz

Sala:
- (ul. Gronostajowa 7)
Godziny (15 osób na grupę):
17.00–17.45
18.00–18.45

Warsztaty z zakresu sedymentologii, podczas których
uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób formowane są na
powierzchni naszej planety osady oraz jaki wpływ na ich
formowanie mają antropogeniczne.

Rejestracja:
TAK

Czy Twoje selfie może uratować miasto? Fotografia
mobilna w badaniach przestrzeni
Wydział Geografii i Geologii UJ

Wstecz

Sala:
- (ul. Gronostajowa 7)
Godziny (15 osób na grupę):
17.00–18.00

Zapoznanie uczniów z potencjałem fotografii mobilnej
publikowanej w mediach społecznościowych jako źródle
danych przestrzennych niezbędnych do podejmowania
decyzji planistycznych zgodnych z celami zrównoważonego
rozwoju miast.

Rejestracja:
TAK

Jak trafić na podatny grunt, czyli od czego zależy żyzność
gleby?
Wydział Geografii i Geologii UJ
Wstecz

Sala:
- (ul. Gronostajowa 7)
Godziny (15 osób na grupę):
17.00–17.45
18.00–18.45

Warsztaty gleboznawcze przeprowadzone w Laboratoriach
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uczestnicy
dowiedzą się jak rozpoznać skład poszczególnych rodzajów
gleb i jak ocenić ich żyzność.

Rejestracja:
TAK

Wydział Polonistyki UJ
Ul. Gołębia 16
Powrót - mapa

U korzeni
współczesności

Polonistyka XXI wieku

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

U korzeni współczesności
Wydział Polonistyki UJ
Wstecz

Sala:
42
Godziny (25 osób na grupę):
16.00-18.00
18.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00

Wykłady poświęcone historii i korzeniom
polskiej kultury, literatury i języka ze
szczególnym zwróceniem uwagi na ciągłość tradycji i
jej współczesne kontynuacje.
• 16.00-17.00: Od Biblii do Gry o tron, czyli po co nam
epickość?
• 17.00-18.00: Co zostało z XIX wieku?

• 18.00-19.00: Autorki nowoczesne? Literatura kobiet
1890-1939 w perspektywie historyczno-kulturowej
• 19.00-20.00: Gra z tabu. O frywolności i wulgarności
w tekstach kultury ludowej i biesiadnej

Rejestracja:
NIE

Polonistyka XXI wieku
Wydział Polonistyki UJ
Wstecz

Sala:
42
Godziny (25 osób na grupę):
16.00-18.00
18.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00

Wykłady poświęcone współczesnej
humanistyce i polonistyce – jej polom
badawczym, innowacyjnym narzędziom i metodom, a
także możliwości praktycznego wykorzystywania jej
osiągnięć.
• 20.00-21.00: Rozkosze oglądania, czyli polonista
[mądrze] bawi się filmem
• 21.00-22.00: Pokój, w którym tworzy się poezję.
Podglądanie pisarza przy pracy
• 22.00-23.00: Słowiańska fantasy w świecie gier
cyfrowych

• 23.00-24.00: Sztuka więcej niż ludzka – twórczość
w epoce rozproszonych inteligencji

Rejestracja:
NIE

Wydział Filozoficzny UJ
ul. Grodzka 52, ul. Ingardena 6
Powrót - mapa

Podróżnych
ugościć? Kryzys
migracyjny w
ujęciu etycznym

Miasto,
domostwo,
natura jako
kategorie
filozoficzne

Jaką wartość
ma dla nas
nauka? Czyli o
batalii
fakenewsów z
wiedzą naukową

Głód. Wykład
prof. Joanny
Hańderek,
autorki książki
„Filozofia
wegańska”

Sprawiedliwość
klimatyczna
TERAZ!

Przyszłość po
katastrofie.
Filozoficzne
narracje o
przyszłości w
epoce
katastrofy
klimatycznej

Siostry Rzeki i
Matki Polki na
Wyrębie

Gry i zabawy
filozoficzne

Legenda:

Wystawa

Warsztat
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Pokazy
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16+ lat

Podróżnych ugościć? Kryzys migracyjny w ujęciu etycznym
Instutut Filozofii UJ – ul. Grodzka 52
Wstecz

Sala:
13
Godziny (60 osób na grupę):
19.00-20.00

Kryzys migracyjny obnażył obawy Europy przed Obcym.
Dotyczy to również Polski - nasza granica stała się dziś
jednym z centralnych punktów na szlakach migracyjnych.
Debata ma na celu przemyślenie problematyki uchodźctwa
w perspektywie etycznej. W tym celu chcemy stworzyć
przestrzeń do spotkania i twórczej wymiany myśli między
przedstawicielkami dwóch perspektyw: teoretycznofilozoficznej oraz praktycznej i aktywistycznej.
Porozmawiamy zarówno o aktualnej sytuacji uchodźców w
Polsce oraz o postawach polskiego społeczeństwa wobec
kryzysu migracyjnego. Gościem specjalnym będzie Renata
Grzybczak, wieloletnią działaczka na rzecz uchodźców,
prezeska fundacji Światło dla Syrii/Light for Syria.

Rejestracja:
TAK

Jaką wartość ma dla nas nauka? Czyli o batalii fakenewsów z
wiedzą naukową
Instytut Psychologii UJ – ul. Ingardena 6
Wstecz

Sala:
Godziny (80 osób na grupę):
20.00-21.00

Wykład z dyskusją z zakresu psychologii społecznej, bazując
na badaniach prowadzonych w kilkudziesięciu krajach
świata jesteśmy w stanie powiedzieć na podstawie cech
osobowości i zachowań, jakie osoby odrzucają i dlaczego
naukę w zakresie katastrofy klimatycznej. Z czego wynika
małe przełożenie nauki na decyzje polityczne i globalne w
biznesie.

Rejestracja:
NIE

Sprawiedliwość klimatyczna TERAZ!
Instytut Filozofii UJ – ul. Grodzka 52
Wstecz

Sala:
Godziny (40 osób na grupę):
16.00-18.00

Czy żyjemy w czasach kryzysu wiedzy naukowej? Skąd
zalew fake newsówch we współczesnych mediach? Jakie
są mechanizmy ich powstawania i rozprzestrzeniania się? I
co na to wszystko nowoczesna psychologia społeczna?
Zapraszamy na wykład z dyskusją z udziałem publiczności.
W rozmowie udział wezmą naukowczynie z Instytutu
Psychologii UJ.

Rejestracja:
TAK

Siostry Rzeki i Matki Polki na Wyrębie
Instytut Socjologii UJ – ul. Grodzka 52
Wstecz

Sala:
13
Godziny (40 osób na grupę):
18.00-19.00

Rozmowa i warsztaty z udziałem Cecylii Malik, krakowskiej
artystki, założycielki kolektywu zaangażowanego w ochronę
dzikich rzek.

Rejestracja:
NIE

Miasto, domostwo, natura jako kategorie filozoficzne
Instytut Filozofii UJ – ul. Grodzka 52

Wstecz

Sala:
13
Godziny (60 osób na grupę):
16.00-17.00

Pytanie czy jesteśmy istotami miasta czy antymiasta? Co
dało nam miasto? Czy miasto jest zjawiskiem kulturowym, a
może jest naturalnym produktem ewolucji człowieka? Z
perspektywy naszych relacji do świata, Ziemi, Matki Gai o
mieście i zadomowieniu człowieka w świecie opowie prof.
Joanna Hańderek.

Rejestracja:
NIE

Głód. Wykład prof. Joanny Hańderek, autorki książki „Filozofia
wegańska”
Instytut Filozofii UJ – ul. Grodzka 52
Wstecz

Sala:
13
Godziny (40 osób na grupę):
17.00-18.00

Człowiek ewoluował jako głodne zwierzę. Jedzenie zawsze
było nie tylko komfortem, ale również źródłem życia i
bezpieczeństwa. We współczesnym, konsumpcyjnym
świecie zapomnieliśmy już o głodzie. Jest to luksus
bogatego, najedzonego zachodu. Wszędzie tam, gdzie trwa
wojna, gdzie trwa susza, ludzie nadal umierają z głodu. Tym
razem w dziejach ludzkości możemy jednak zapobiec
katastrofie głodu; fakt, że tego nie robimy jest naszym
największym brzemieniem. Wykład o kryzysie klimatycznym,
nierówności globalnej i znaczeniu jedzenia, jako wydarzenia
społecznego, moralnego i egzystencjalnego.

Rejestracja:
NIE

Przyszłość po katastrofie. Filozoficzne narracje o przyszłości w
epoce katastrofy klimatycznej
Instytut Filozofii UJ – ul. Grodzka 52
Wstecz

Sala:
13
Godziny (40 osób na grupę):
20.00-21.00

Kryzys klimatyczny stał się ważnym punktem odniesienia dla
wzmagającej się w filozofii dyskusji dotyczącej narracji o
przyszłości. Coraz bardziej nierealne stają się postulaty
zatrzymania wzrostu globalnej temperatury. Katastrofa
klimatyczna podważa dominującą narrację Zachodu o
przyszłości, postępie i lepszym losie dla przyszłych pokoleń.
Dlatego filozofia stała się, między innymi, poszukiwaniem
innych „przyszłości”: tych utraconych i żywych jedynie w
nostalgii, a także spekulacji o możliwych przyszłościach.
Nasze warsztaty skupią się na wyodrębnieniu
najważniejszych filozoficznych koncepcji przyszłości oraz
wynikających z nich sporów i debat. Na podstawie krótkich
fragmentów tekstu przedyskutujemy potencjał tych narracji
w kontekście kryzysu klimatycznego, a także zastosowane w
nich metody filozoficznego myślenia.

Rejestracja:
NIE

Gry i zabawy filozoficzne
Instytut Filozofii UJ – ul. Grodzka 52

Wstecz

Sala:
I piętro
Godziny (40 osób na grupę):
16.00-20.00

Gry filozoficzne: warsztaty i quizy z udziałem studentów
reprezentujących Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ:
(a) Kahoot! czyli quiz interaktywny
(b) „Zgadnij, kto to” w wersji filozoficznej
(c) Dyskusje filozoficzne na wylosowane tematy
(d) „Kto to powiedział?” – quiz
(e) „Zagnij filozofa” – wyzwanie
(f) Biblioteczka lektur filozoficznych
(g) Kozetka psychoanalityka

Rejestracja:
TAK

Muzeum UJ Collegium Maius
Ul. Jagiellońska 15
Powrót - mapa

Już Chrobry chronił
bobry. Troska o
ochronę przyrody jako
uniwersyteckie
dziedzictwo

„Szlachetne zdrowie…”
– porady zdrowotne
Jana Kochanowskiego,
Mikołaja Kopernika i
innych postaci
związanych z dawnym
Uniwersytetem
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12-15 lat
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Już Chrobry chronił bobry. Troska o ochronę przyrody jako
uniwersyteckie dziedzictwo
Muzeum UJ Collegium Maius
Wstecz

Sala:
Online
Godziny (40 osób na grupę):
18.45-19.40

Uczestnicy zapoznają się z historią ochrony przyrody w
Polsce oraz rolą Uniwersytetu Jagiellońskiego w jej rozwoju.
Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży.
Rejestracja nie jest wymagana – wystarczy podpiąć się do
spotkania na MS Teams używając linku.

Rejestracja:
NIE

„Szlachetne zdrowie…” – porady zdrowotne Jana Kochanowskiego,
Mikołaja Kopernika i innych postaci związanych z dawnym
Uniwersytetem
Muzeum UJ Collegium Maius

Wstecz

Sala:
Online
Godziny (40 osób na grupę):
20.00-20.55

Uczestnicy zapoznają się z mniej znaną, medyczną stroną
działalności Mikołaja Kopernika, a także innymi wybitnymi
dla rozwoju medycyny postaciami dawnego Uniwersytetu
Krakowskiego i ich poglądami na temat zdrowia oraz
dowiedzą się, które ich porady do dziś są dla nas aktualne.
Warsztaty skierowane są do młodzież powyżej 6 klasy
szkoły podstawowej oraz dla dorosłych.
Rejestracja nie jest wymagana – wystarczy podpiąć się do
spotkania na MS Teams używając linku.

Rejestracja:
NIE

Wydział Lekarski UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
Powrót - mapa

Podstawy
nowotworzenia –
dlaczego
zakażenie

Helicobacter pylori
jest niebezpieczne

Patofizjologia
żołądka: rak
żołądka i jego
stadia

Od fizjologii
do
nowotworów

Legenda:
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8-11 lat

12-15 lat
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Podstawy nowotworzenia – dlaczego zakażenie Helicobacter pylori
jest niebezpieczne
Wydział Lekarski UJ
Wstecz

Sala:
3.21
Godziny (50 miejsc na grupę):
18.30-19.00

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 – proces przejścia
epitelialno-mezenchymalnego jako stan przedrakowy.
4. Udział Helicobacter pylori w procesie nowotworzenia.

Rejestracja:
TAK

Od fizjologii do nowotworów
Wydział Lekarski UJ
Wstecz

Sala:
3.21
Godziny (50 miejsc na grupę):
19.00-20.30

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 z uwzględnieniem białaczki oraz preparaty
hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych oraz
hodowle bakteryjne.

Rejestracja:
TAK

Patofizjologia żołądka: rak żołądka i jego stadia
Wydział Lekarski UJ
Wstecz

Sala:
3.21
Godziny (50 miejsc na grupę):
20.30-21.00

Zapis z gastroskopii pokazujący prawidłowy wygląd śluzówki
żołądka oraz całe spektrum możliwych zmian
patologicznych z uwzględnieniem poszczególnych stadiów
rozwoju raka żołądka.

Rejestracja:
TAK

Obserwatorium Astronomiczne UJ
ul. Orla 171
Powrót - mapa

Niebo w
zasięgu
ręki

Astronomia
w Krakowie
Podsłuchiwanie
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Legenda:

Wystawa

Warsztat
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Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Astronomia w Krakowie
Obserwatorium Astronomiczne UJ

Wstecz

Sala:
Cały teren

Godziny (15 osób na grupę):
17:00–17:45
17:15–18:00
17:30–18:15
17:45–18:30
18:00–18:45
18:15–19:00 (w języku angielskim)

(dobre warunki pogodowe) 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.
(złe warunki pogodowe) Warsztaty “Poznaj niebo”: nauka
rozpoznawania gwiazdozbiorów i innych punktów
orientacyjnych na niebie. Posługiwanie się obrotową
mapą nieba, mapa Księżyca.
Rejestracja:
TAK

Niebo w zasięgu ręki
Obserwatorium Astronomiczne UJ
Wstecz

Sala:
-

Godziny (15 osób na grupę, 3 grupy na godzinę – łącznie
45 osób):
19:00–19:45
20:00–20:45 (1 grupa 15 os. w j. angielskim)
21:00–21:45
22:00–22:45

(dobre warunki pogodowe) Wizualne obserwacje

nieba za pomocą teleskopów optycznych w OA:
doskonale prezentujący się, wyremontowany
zabytkowy refraktor Grubba 20 cm, reflektor
Maksutowa 37cm, reflektor Celestron 20 cm.
(złe warunki pogodowe) Warsztaty “Poznaj niebo”:
nauka rozpoznawania gwiazdozbiorów i innych
punktów orientacyjnych na niebie. Posługiwanie się
obrotową mapą nieba, mapa Księżyca.

Rejestracja:
TAK

Podsłuchiwanie Wszechświata
Obserwatorium Astronomiczne UJ
Wstecz

Sala:
-

Godziny (15 osób na grupę):
19.00-19.45
20.00-20.45
21.00-21.45
22.00-22.45

(dobre warunki pogodowe) Pokaz obserwacji za

pomocą radioteleskopu z możliwością
„podsłuchania” obiektów na niebie oraz wykonania
skanu jednego z nich. Obserwacje poprzedzi krótki
wstęp na temat radioastronomii, dziedziny wciąż
mało znanej dla szerokiej publiczności. Omówione
zostaną najważniejsze obiekty dostrzegalne na
radiowym niebie.
(złe warunki pogodowe) Warsztaty “Poznaj niebo”:
nauka rozpoznawania gwiazdozbiorów i innych
punktów orientacyjnych na niebie. Posługiwanie się
obrotową mapą nieba, mapa Księżyca.

Rejestracja:
TAK

Narodowe Centrum Promieniowania
Synchrotronowego SOLARIS

Ul. Czerwone Maki 98
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Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Co to jest SYNCHROTRON? Odkryj największą infrastrukturę badawczą w
kraju
Synchrotron SOLARIS
Wstecz

Sala:
Zbiórka przy recepcji
Godziny (20 osób na grupę):
Czym jest synchrotron i dlaczego każdy
Krakowianin powinien być dumny, że mamy go
właśnie w naszym mieście? Czy światło
synchrotronowe można wykorzystać do badań
dzieł sztuki, paneli fotowoltaicznych, baterii,
struktury wirusów, czy szczątków kości? Jakie
przełomowe badania są prowadzone w
ośrodku? Synchrotron jest wyjątkowym
miejscem – małym słońcem na ziemi - gdzie
elektrony rozpędzane do prędkości bliskiej
prędkości światła krążą w ringu i emitują
promieniowanie synchrotronowe. Do czego
wykorzystuje się takie promieniowanie, jak
skonstruowane jest działo elektronowe oraz
budynek synchrotronu – o tym wszystkim
opowiedzą nasi specjaliści. Odwiedź naszą halę
eksperymentalną, zobacz największą w Polce
maszynę do badań i zobacz nasze unikatowe
kriomikroskopy elektronowe.

Rejestracja:
TAK

16.00-16.45
16.30-17.15
17.00-17.45
17.30-18.15
18.00-18.45
18.30-19.15
19.00-19.45
19.30-20.15
20.00-20.45
20.30-21.15

Nie ma fal? Są fale!
Synchrotron SOLARIS
Wstecz

Sala:
Sala konferencyjna
Godziny (30 osób na grupę):
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
Czym różni się ciepło od światła? Czy zastanawiałeś się
jak zielony kolor roślin łączy się ze światłem
ultrafioletowym? Jesteś ciekawy jakie fale nas otaczają?
Pokażemy Wam niewidoczne dla oczu i pobawimy się w
chowanego! Zapraszamy na fascynującą wycieczkę
wyobraźni po całym widmie elektromagnetycznym. Te
niezwykle angażujące pokazy skierowane są także do
młodszych dzieci (od 8 roku życia). Pokazy są
zorganizowane przez Małopolskie Centrum Nauki
Cogiteon.

Rejestracja:
TAK

Mikrofale w fabryce światła – od mikrofalówki do synchrotronu
Synchrotron SOLARIS
Wstecz

Sala:
Pod świetlikiem, I piętro
Godziny (25 osób na grupę):
17.00-17.45
18.00-18.45
19.00-19.45
Zapraszamy do naszej fabryki światła, aby dowiedzieć
się więcej o urządzeniach dnia codziennego takich jak
mikrofalówka czy radio. Nasi specjaliści przedstawią
kilka eksperymentów związanych z falami radiowymi (w
tym mikrofalami) oraz wytłumaczą zasadę ich działania.
Plazma w mikrofali, cewka Tesli czy polaryzacja
mikrofali – po tych zajęciach takie pojęcia nie będą wam
już obce. Warsztaty odbędą się w małych grupach tak,
aby każdy mógł dotknąć czy sam spróbować wykonać
doświadczenie. A dla najbardziej zaangażowanych
przewidziane są nagrody.

Rejestracja:
TAK

Oko z nauką w synchrotronie
Synchrotron SOLARIS
Wstecz

Sala:
Hala eksperymentalna, koło kriomikroskopów
Godziny:
16.00-21.00

A gdyby tak zbudować własną kamerę, a potem zrobić
sobie nią zdjęcie? Albo zobaczyć kryształ zbudowany z
białka? Zapraszamy na pokazy eksperymentów
naukowych w otoczeniu synchrotronu. Naukowcy na co
dzień pracujący na synchrotronie przygotowali szereg
fascynujących eksperymentów, pozwalających lepiej
zrozumieć podstawy działania i zastosowania
urządzenia przyspieszającego cząsteczki
(akceleratora). Będzie można podglądnąć i
porozmawiać o tornadzie wodnym, lewitacji, polu
magnetycznym, a także zmierzyć próbkę laserowym
mikroskopem. Na wydarzenie nie trzeba się
rejestrować. Zapraszamy w każdym wieku!

Rejestracja:
NIE

