Małopolska Noc Naukowców 2019
Program: Obiekty UJ w centrum Krakowa

Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki Wydziału
Biologii UJ

Ul. Kopernika 27, 31
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Jak wykonać profesjonalny zielnik?
Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki Wydziału Biologii UJ
Wstecz

Sala:
4
Godziny (15 osób na grupę):
17.00-18.30

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.

Rejestracja:
TAK

Różnorodność przystosowań chwastów
Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki Wydziału Biologii UJ
Wstecz

Sala:
4
Godziny (15 osób na grupę):
19.00-20.30

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.

Rejestracja:
TAK

Storczykomania
Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki Wydziału Biologii UJ
Wstecz

Sala:
2 oraz szklarnie
Godziny (15 osób na grupę):
14.00-15.30
15.45-17.15
17.30-19.00
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.

Rejestracja:
TAK

Skamieniałości roślin – pokaz dydaktycznej kolekcji paleobotanicznej
Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki Wydziału Biologii UJ
Wstecz

Sala:
40 (budynek Pionu Technicznego)
Godziny (20 osób na grupę):
14.00-15.00

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.

Rejestracja:
TAK

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ
Ul. Bracka 14
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Co się stało w Czarnobylu a co w Fukushimie
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ
Wstecz

Gdzie:
De Revolutionibus Books & Cafe
Godziny (60 osób na grupę):
20.00-21.00

Łukasz Lamża “Co się stało w Czarnobylu a co w
Fukushimie”.

Od powstania pierwszego reaktora jądrowego w 1942
roku na świecie doszło do nieco ponad 100 poważnych
incydentów związanych z energetyką jądrowa. Tylko
dwa z nich osiągnęły poziom 7 w Międzynarodowej
Skali Zdarzeń Jądrowych i Radiologicznych INES katastrofa w Czarnobylu i awaria w Fukushimie.
Wychodząc od tych dwóch słynnych przypadków,
zejdziemy w dół drabiny INES, aby przyjrzeć się po
kolei wszystkiemu, co może pójść źle w elektrowni
jądrowej.

Rejestracja:
NIE

Czy zwierzęta tworzą kulturę?
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ
Wstecz

Gdzie:
De Revolutionibus Books & Cafe
Godziny (60 osób na grupę):
21.00-22.00

Łukasz Kwiatek “Czy zwierzęta tworzą kulturę?”
Małpy małpują inne małpy w używaniu narzędzi, ptaki
i wieloryby uczą się od siebie nowych pieśni, delfiny
nadają sobie imiona, nawet u niektórych gatunków
ryb koralowych istnieją różne tradycje wyboru miejsc
miłosnych schadzek. Czy to wszystko znaczy, że
także zwierzęta tworzą kulturę? Czy mechanizmy
przekazu kulturowego u ludzi i zwierząt są
identyczne? Czy szympansom uda się wyjść z ich
"epoki kamienia" i zbudować cywilizację?

Rejestracja:
NIE

Fantastyczne Czarne Dziury i jak je zobaczyć
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ
Wstecz

Gdzie:
De Revolutionibus Books & Cafe
Godziny (60 osób na grupę):
22.00-23.00

Tomasz Miller “Fantastyczne Czarne Dziury i jak je
zobaczyć”

Są we wszechświecie obiekty zbudowane wyłącznie z
czasu i przestrzeni, w których czas dosłownie się
kończy, a pusta przestrzeń staje się pułapką bez
wyjścia. Czarne dziury - czym są, a czym nie są? Jak
powstają? Skąd wiemy, po przeszło stu latach od ich
"odkrycia" w matematycznych równaniach ogólnej
teorii względności, że faktycznie istnieją?

Rejestracja:
NIE

Wydział Polonistyki UJ
Ul. Gołębia 16
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Na tropach "profesjonalnego polonisty", czyli studia pełne
niespodzianek
Wydział Polonistyki UJ
Wstecz

Sala:
42
Godziny (30 osób na grupę):
17.00–17.45

Od roku akademickiego 2019/2020 studiowanie filologii
polskiej ze specjalnością nauczycielską już nigdy nie
będzie takie samo. Autorzy projektu "Profesjonalny
polonista. Praktyka i personalizacja" zadbali o to, aby
studenci kierunku zdobyli cały szereg umiejętności i
zasób takich doświadczeń, które uczynią z nich w
krótkim czasie prawdziwych profesjonalistów i osoby
konkurencyjne na rynku pracy. W jaki sposób na
studiach będzie się odbywał tutoring? Po co
wybierzemy się do Nowego Jorku? Czego będą
dotyczyć projekty studenckie? Co zaoferują nam
okolice Drohobycza? Z jakiej okazji skorzystamy z
przerw kawowych? Na te i wiele innych pytań
odpowiedzi przedstawi kierownik projektu dr
Agnieszka Kania.

Rejestracja:
NIE

Inny nie(groźny)
Wydział Polonistyki UJ
Wstecz

Sala:
42
Godziny (30 osób na grupę):
18.00–18.45

Celem wykładu jest pokazanie, w jaki sposób żart może
pomóc w oswajaniu tego, co inne (obce, a przez to
postrzegane jako niebezpieczne). Pojęcia takie jak
stereotyp czy rama interpretacyjna zostaną
wykorzystane przy analizie tego zjawiska na
przykładzie żartów z osób niepełnosprawnych.

Rejestracja:
NIE

Od bestii po ruiny. Ilustracja w książce dawnej
Wydział Polonistyki UJ
Wstecz

Sala:
42
Godziny (30 osób na grupę):
19.00–19.45

Wykład przybliża problematykę ilustracji w książce
dawnej. Przede wszystkim ukazana zostanie ilustracja
w ścisłym tego słowa znaczeniu, to znaczy taka, która
wiąże się z tekstem książki, ale warto także zwrócić
uwagę na inne elementy dekoracyjne książki. Wykład
przekrojowo pokaże ilustracje w różnych epokach na
przykładach dobranych bardzo subiektywnie, z
położeniem nacisku na różnice w odbiorze obrazu w
czasach dawnych i dziś.

Rejestracja:
NIE

O zaufaniu do przekładu i przygodach z literaturą – z perspektywy
komparatystyki
Wydział Polonistyki UJ
Wstecz

Sala:
42
Godziny (30 osób na grupę):
20.00–20.45

Spotkanie poświęcone niespodziankom, jakie niesie ze
sobą porównawcze czytanie dzieła oryginalnego i
przekładu. Uczestnicy będą mieli okazję przekonać się,
czy łatwo jest odróżnić tłumaczenie od oryginału. Pod
kierunkiem prowadzącej przeprowadzą krótkie
ćwiczenie z interpretacji porównawczej wybranych
utworów literackich (lub ich fragmentów) i ich
przekładów na języki europejskie, zastanawiając się,
czy i dlaczego można (lub nie) zaufać tłumaczeniom.

Rejestracja:
NIE

Miny, znaki i oznaki, czyli słów kilka o komunikacji (nie)werbalnej
Wydział Polonistyki UJ
Wstecz

Sala:
42
Godziny (30 osób na grupę):
21.00–21.45

Wystąpienie publiczne ujawnia nie tylko w słowach
rzeczywiste intencje nadawcy. Bywa również tak, że
wyrażenie swojego stosunku do rozmówcy zostaje
przesłane, czasem nawet mimowolnie, kanałem
niewerbalnym. Kulturalnym (i nie tylko) zachowaniom
komunikacyjnym poświęcony będzie wykład Jakub
Pstrąga.

Rejestracja:
NIE

Co przystoi jeść bohaterom? Kulturowe uwarunkowania jedzenia w
zachodnich grach wideo
Wydział Polonistyki UJ
Wstecz

Sala:
42
Godziny (30 osób na grupę):
22.00–22.45

Jedzenie to taki element gier wideo, który może służyć
twórcom jednocześnie do symulacji pewnego wycinka
rzeczywistości oraz do przedstawienia mechanizmów
odzyskiwania sił, dodawania energii i tym podobnych. W
swoim wystąpieniu chciałbym zastanowić się nad tym,
czy i w jaki sposób określone konwencje kulturowe –
zwłaszcza śródziemnomorskie i judeochrześcijańskie
źródła kultury zachodniej – wpłynęły na ukształtowanie
się typów przedstawień jedzenia w grach wideo. Zadam
pytanie o to, co muszą i co mogą jeść bohaterowie gier,
oraz w jaki sposób jedzenie wiąże się z gatunkiem gry i
postaciami w niej występującymi.

Rejestracja:
NIE

Warsztat ze składu ręcznego
Wydział Polonistyki UJ
Wstecz

Sala:
66
Godziny (8 osób na grupę):
16.00–18.45

Warsztat składu ręcznego pozwoli zobaczyć, w jaki
sposób przez kilkaset lat składano do druku książki.
Będzie można własnoręcznie przygotować mały druk:
wizytówkę lub stroniczkę z sentencją, złożyć ją z
metalowych czcionek i odbić na ręcznej prasie.

Rejestracja:
TAK

Warsztat kaligrafii średniowiecznej
Wydział Polonistyki UJ
Wstecz

Sala:
65
Godziny (8 osób na grupę):
16.00–18.45

Warsztat z kaligrafii przybliży historię pisma. Tekstura
jest pismem gotyckim, które było wykorzystywane w
rękopisach, a potem stało się pismem pierwszych
druków, np. Biblii Gutenberga. Uczestnicy poznają
zasady pisania stalówką i będą mogli zmierzyć się z
tym ciekawym typem pisma.

Rejestracja:
TAK

Wydział Filologiczny UJ
Al. Mickiew icza 9A
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Na tropie tajemniczego skarbu Słowian, czyli slawistyczny pokój
zagadek
Wydział Filologiczn y UJ
Wstecz

Sala:
3
Godziny (4 miejsca na grupę):
17.00-17.45
17.45-18.30
18.30-19.15
19.15-20.00

Udajcie się w głąb świata słowiańskiego i odkryjcie, jak
brzmi magiczna formuła, która otwiera skrzynię ze
skarbem Słowian.
Zapraszamy w podróż po krajach słowiańskich,
podczas której zmierzycie się z niebanalnymi
zagadkami - i dowiecie się między innymi, gdzie kupimy
najdroższy ser na świecie, kto tak naprawdę wynalazł
bikini i jogurt, skąd pochodzi krawat oraz który kraj jest
potentatem w produkcji olejku różanego. Podejmijcie
wyzwanie i poczujcie się jak prawdziwi poszukiwacze
skarbów – u celu czeka na Was skrzynia skrywająca to,
co Słowianie mają najcenniejszego.

Rejestracja:
TAK

Muzyczne spotkanie z językiem serbskim – warsztaty dla dzieci
Wydział Filologiczn y UJ
Wstecz

Sala:
2
Godziny (30 miejsc na grupę):
17.00-17.45
17.45-18.30

Uczestnicy warsztatów nauczą się śpiewać popularną
piosenkę ludową w języku serbskim, akompaniując
sobie na perkusjonaliach. Zajęcia będą okazją do
spotkania zarówno z językiem obcym, jak i z rytmami
nieparzystymi charakterystycznymi dla muzyki
Bałkanów.
Poprzez wspólny śpiew i zabawę uczestnicy będą mieli
okazję zapoznać się z kulturą muzyczną i ludową tego
regionu.

Rejestracja:
TAK

Gry logiczne z językiem węgierskim
Wydział Filologiczn y UJ
Wstecz

Sala:
3
Godziny (20 miejsc na grupę):
13.00-13.45

Zadania polegające na wyszukiwaniu związków
logicznych, znaczeń gramatycznych i semantycznych
na podstawie podanych przykładów i przykładowych
znaczeń.

Rejestracja:
TAK

Jak czytać słownik? Krótkie wprowadzenie do leksykografii
Wydział Filologiczn y UJ
Wstecz

Sala:
505
Godziny (80 miejsc na grupę):
12.00-12.45

Lingwista, który czyta lub pisze słowniki, to
leksykograf. A więc leksykografia jest częścią
lingwistyki i oznacza zarówno naukę o słownikach, jak i
sztukę pisania słowników. Na wykładzie spróbujemy
uważnie przyjrzeć się hasłom słownikowym, by
dowiedzieć się, jak odczytywać zawarte w nich
informacje o wyrazach. Zastanowimy się również nad
tym, jak powstają słowniki i jakie prace musielibyśmy
wykonać, żeby napisać słownik.

Rejestracja:
TAK

Tajemniczy ogród – warsztaty dla dzieci i młodzieży
Wydział Filologiczn y UJ
Wstecz

Sala:
1 (Biblioteka)
Godziny (20 miejsc na grupę):
12.00-13.30

Warsztaty przeznaczone dla dzieci i młodzieży
zainteresowanych nauką języków obcych. Uczestnicy
zapoznają się z terminologią florystyczną (różne
języki). Na terenie biblioteki będzie można poznać
obcojęzyczne nazwy żywych roślin, rozpoznać kwiaty,
krzewy, drzewa na planszach i obrazach. Zabawa
połączona rysowaniem na arkuszach papieru
wybranych roślin.
Konieczna wcześniejsza rejestracja grupy na
wyznaczoną godzinę.

Rejestracja:
TAK

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
ul. Michałowskiego 12
Powrót - mapa
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Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa – Wydział
Nauk o Zdrowiu UJ CM

ul. Michałowskiego 12
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Bliżej osób przewlekle chorych
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Wstecz

Sala:
Aula lub hall główny
Godziny (20 miejsc na grupę):
17.00—17.30
17.30–18.00
18.00–18.30
18.30–19.00
19.00–19.30
19.30–20.00

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.

Rejestracja:
NIE

Profilaktyka raka sutka u kobiet
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Wstecz

Sala:
203
Godziny (10 miejsc na grupę):
17.00–18.00
18.00–19.00
19.00–20.00

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.

Rejestracja:
TAK

Zakład Ratownictwa Medycznego – Wydział
Nauk o Zdrowiu UJ CM

ul. Michałowskiego 12
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Resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem
automatycznego defibrylatora (AED), metody udrażniania dróg
oddechowych
Zakład Ratownictwa Medycznego

Wstecz

Sala:
122
Godziny (8 miejsc na grupę):
18.00–19.00

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

Rejestracja:
TAK

Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia
Zakład Ratownictwa Medycznego
Wstecz

Sala:
122
Godziny (8 miejsc na grupę):
19.00–20.00

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

Rejestracja:
TAK

Instytut Zdrowia Publicznego – Wydział Nauk o
Zdrowiu UJ CM

ul. Grzegórzecka 20
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16+ lat

Ocena stanu odżywienia w oparciu o wyniki pomiarów
i wskaźników antropometrycznych
Instytut Zdrowia Publicznego
Wstecz

Sala:
133
Godziny (8 miejsc na grupę):
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00

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.

Rejestracja:
TAK

Pułapki oceny składu ciała organizmu człowieka
Instytut Zdrowia Publicznego
Wstecz

Sala:
Aula Instytutu Zdrowia Publicznego
Godziny (60 miejsc na grupę):
17.00-17.45

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

Rejestracja:
TAK

Wydział Filozoficzny UJ - Instytut Pedagogiki
Kampus UJ, ul. Batorego 12
Powrót - mapa

Ocena
bezpośrednich i
odroczonych
efektów terapii
osób
uzależnionych od
narkotyków

Dlaczego chłopcy
nie lubią
dziewczyn i vice
versa?
Rzecz o homofilii
płciowej w
okresie wczesnej
adolescencji

Czytanie miasta badanie ulicy

Zabawa w
edukacji

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Ocena bezpośrednich i odroczonych efektów terapii osób
uzależnionych od narkotyków
Wydział Filozofii UJ - Instytut Pedagogiki
Wstecz

Sala:
Sala konferencyjna
Godziny (30 osób na grupę):
15.00-17.00

Zagadnieniem centralnym wykładu będzie kwestia
skuteczności terapii osób uzależnionych od narkotyków oraz
prezentacja autorskiego narzędzia Kwestionariusza Pomiaru
Skuteczności Terapii (KPST-N), opracowanego na podstawie
wydobytych w procedurze badań metaanalitycznych oraz
narrative synthesis wskaźników skuteczności.

Rejestracja:
NIE

Dlaczego chłopcy nie lubią dziewczyn i vice versa? Rzecz o
homofilii płciowej w okresie wczesnej adolescencji
Wydział Filozofii UJ - Instytut Pedagogiki
Wstecz

Sala:
Sala witrażowa
Godziny (60 osób na grupę):
14.00-15.00

Celem wykładu będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie,
czy i w jaki sposób między IV a VIII klasą szkoły podstawowej
procesy nawiązywania relacji interpersonalnych z
rówieśnikami innej płci przekładają się na pozycję zajmowaną
w ramach hierarchii klasy, w konsekwencji zaś, czy i w jaki
sposób wiążą się one ze zmianami dobrostanu
psychospołecznego uczestniczących w nim podmiotów?
Wykorzystane zostaną dane ilościowe z podłużnych badań
ogólnopolskich.

Rejestracja:
NIE

Czytanie miasta - badanie ulicy
Wydział Filozofii UJ - Instytut Pedagogiki
Wstecz

Sala:
Ogród (ul. Batorego 12)
Godziny (20 osób na grupę):
12.00-15.00

Miasto ma zapach, dźwięk, estetykę, rytm. Czy można je czytać
jak książkę? Warsztat ma formę spaceru badawczego oraz
opracowania danych z terenu strategią metodologii teorii
ugruntowanej. Podczas spaceru uczestnicy będą zbierali dane
z terenu, którym będzie przestrzeń miasta, z koncentracją na
ulicy. Uczestnicy uzbrojeni w aparaty fotograficzne
(smartfony) będą robić zdjęcia, nagrywać dźwięki, sytuacje,
narracje. Druga część warsztatu to prezentacja danych i
próba ich skategoryzowania celem wyłonienia obrazu miastastworzenia badawczej książki o mieście.

Rejestracja:
TAK

Zabawa w edukacji
Wydział Filozof ii UJ - Instytut Pedagogiki
Wstecz

Sala:
Sala warsztatowa
Godziny (15 osób na grupę):
21.00-22.30

Zapraszamy Państwa na krótki warsztat z zakresu pedagogiki
zabawy. Umiejętnie przeprowadzone zabawy mogą w dużym
stopniu przyczynić się do efektywniejszego przebiegu
procesu nauczania. Uczestnicy warsztatu poznają założenia
teoretyczne związane z wykorzystaniem zabawy w edukacji –
m.in. the fun theory oraz teorię luźnych części. Ponadto
wezmą udział w licznych grach i zabawach, które później będą
mogli wykorzystać we własnej praktyce. Warsztat
przeznaczony jest głównie dla nauczycieli każdego szczebla
edukacji. Jednak do uczestnictwa zapraszamy każdego, komu
bliskie są słowa Aleksandra Kamińskiego „Sztuka nauczania
na tym m. in. polega, ( … ) aby zajęcia szkolne miały – gdy to
możliwe – postać zabawy, a wartość pracy” .

Rejestracja:
TAK

Muzeum UJ Collegium Maius
Ul. Jagiellońska 15
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Wystawa „Machinae Calculatoriae”
Muzeum UJ Collegium Maius
Wstecz

Sala:
Sale wystaw czasowych
Godziny:
18.00-21.45

Wystawy pokazuje historyczne przyrządy używane do
prowadzenia obliczeń arytmetycznych na przestrzeni dziejów.
Narracja na wystawie prowadzona jest wokół kilku typów
przyrządów kalkulacyjnych: abaku i liczydła, kostek Napiera
oraz ich odmian i modyfikacji, suwaka logarytmicznego,
prostych mechanicznych addiatorów oraz bardziej
zaawansowanych mechanicznych arytmometrów. Na
wystawie zaprezentowane zostaną oryginalne przyrządy
pochodzące z kolekcji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz zbiorów prywatnych. Wystawę wzbogacą także inne
obiekty przedstawiające wizerunki przyrządów liczących –
druki, grafiki i obrazy. Ważnym elementem wystawy będą
interaktywne modele przyrządów, dzięki którym widzowie
będą mogli spróbować samodzielnie przeprowadzić
obliczenia i poznać zasady działania rozmaitych przyrządów.

Rejestracja:
NIE

Kolory
Muzeum UJ Collegium Maius
Wstecz

Sala:
Sala kinowa
Godziny (15 osób na grupę):
20.00-21.00
21.00-22.00

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.

Rejestracja:
TAK

Mechanika obliczeń
Muzeum UJ Collegium Maius
Wstecz

Sala:
Sala kinowa
Godziny (15 osób na grupę):
18.00-19.00
1900-20.00

Podczas zajęć uczestnicy poznają różne typy przyrządów
ułatwiających prowadzenie obliczeń matematycznych i
nauczą się wykonywać przy ich pomocy proste obliczenia.

Rejestracja:
TAK

Centrum Dydaktyczne Wydziału Prawa i
Administracji UJ

Ul. Krupnicza 33a

Wstecz - mapa

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Moc kryminalistyki. Ślady daktyloskopijne, traseologiczne i
mechanoskopijne. Metody ujawniania i zabezpieczania - warsztaty
Centrum Dydaktyczne Wydziału Prawa i Administracji UJ
Wstecz

Sala:
12
Godziny (20 miejsc na grupę):
19.00-20.00
20.00-21.00

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

Rejestracja:
TAK

Moc kryminalistyki. Skrótami do sprawcy
Centrum Dydaktyczne Wydziału Prawa i Administracji UJ
Wstecz

Sala:
Niebieska (parter)
Godziny (100 miejsc na grupę):
18.00-19.00

Przedstawienie najnowszych osiągnięć nauk sądowych
umożliwiających szybkie wykrycie sprawcy przestępstwa.

Rejestracja:
TAK

Moc kryminalistyki. Kryminalistyka w zwalczaniu przestępczości
ukierunkowanej na zabytki
Centrum Dydaktyczne Wydziału Prawa i Administracji UJ
Wstecz

Sala:
Niebieska (parter)
Godziny (100 miejsc na grupę):
19.15-20.15

Zarys współczesnej przestępczości ukierunkowanej na
zabytki i ukazanie taktycznych oraz technicznych możliwości
kryminalistyki w jej neutralizacji.

Rejestracja:
TAK

Wydział Lekarski UJ CM
ul. Grzegórzecka 16
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Podstawy procesu nowotworzenia
Wydział Lekarski UJ
Wstecz

Sala:
3.21
Godziny (100 miejsc na grupę):
19.00-19.30

1.

2.
3.
4.

Rejestracja:
TAK

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.
Cykl komórkowy oraz jego nieprawidłowa regulacja w
procesie nowotworzenia (zaburzenia funkcji
protoonkogenów i genów supresorowych).
Nowotwór i stadia jego rozwoju.
Komórki nowotworowe nie są same.

Hematokryt - metoda badania
Wydział Lekarski UJ
Wstecz

Sala:
3.30
Godziny (80 miejsc na grupę):
19.30-21.00

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.

Rejestracja:
TAK

Fizjologia narządów ludzkich
Wydział Lekarski UJ
Wstecz

Sala:
Sala ćwiczeniowa Katedry Fizjologii UJCM
Godziny (80 miejsc na grupę):
19.00-21.00

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 badanych w warunkach
doświadczalnych i klinicznych.

Rejestracja:
TAK

Historia krakowskiej fizjologii
Wydział Lekarski UJ
Wstecz

Sala:
Sala wykładowa Katedry Fizjologii UJCM
Godziny (100 miejsc na grupę):
18.30-19.00

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

Rejestracja:
TAK

Wydział Historyczny UJ – Instytut Judaistyki
Ul. Józefa 19
Powrót - mapa

Warsztat jidysz

Warsztat z języka
hebrajskiego
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Kazimierzu

Legenda:
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Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy
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Warsztat Jidysz
Instytut Judaistyki
Wstecz

Sala:
16
Godziny (40 miejsc na grupę):
17.00-18.00

-

Rejestracja:
TAK

Warsztat z języka hebrajskiego
Instytut Judaistyki
Wstecz

Sala:
16
Godziny (40 miejsc na grupę):
18.00-19.00

-

Rejestracja:
TAK

Spacer po Kazimierzu
Instytut Judaistyki
Wstecz

Sala:
16
Godziny (40 miejsc na grupę):
20.00-21.00

-

Rejestracja:
TAK

