Małopolska Noc Naukowców 2019

Projekt: Firma Foligraf, Kraków

Program: KAMPUS UJ

Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Kampus UJ, ul. Łojasiewicza 6 ss

Kampus - mapa

Laboratorium
matematyczne

Szkoła hackerów

Quiz matematycznoekonomiczny

Symulacja giełdy
papierów
wartościowych

Blackjack

Po co nam pieniądze?

Programowanie dla
bardzo
początkujących

Ocalić od
zapomnienia

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:
0094
Godziny (60 osób na grupę):
18.00-18.45
19.00-19.45
20.00-20.45
21.00-21.45

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.

Rejestracja:
TAK

Szkoła hackerów
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Wstecz

Sala:
0053
Godziny (20 osób na grupę):
19.00-20.30
21.00-22.30

Czy zastanawiałeś się kiedyś czy strony internetowe,
które odwiedzasz są bezpieczne? Chciałbyś wejść na
chwilę w skórę hakera i własnoręcznie sprawdzić
jakie informacje uda Ci się wydobyć?

Przyjdź na warsztaty i spróbuj swoich sił po ciemnej
stronie mocy - łamania haseł, zdobywania ukrytych
informacji czy też wklejania kompromitujących
informacji w strategicznych miejscach strony
konkurencji…
Sprawdź, czy uda Ci się oszukać system!

Rejestracja:
TAK

Quiz matematyczno-ekonomiczny
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Wstecz

Sala:
0137
Godziny (12 osób na grupę):

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”.

Rejestracja:
TAK

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

Symulacja giełdy papierów wartościowych
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Wstecz

Sala:
0137
Godziny (20 osób na grupę):

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. WAŻNE: żeby być uczestnikiem w
Symulacji giełdy papierów wartościowych
trzeba wcześniej wziąć udział w quizie
matematyczno-ekonomicznym (bez
uczestnictwa w quizie można być tylko
biernym słuchaczem).

Rejestracja:
TAK

17.00-17.55
18.00-18.55
19.00-19.55
20.00-20.55
21.00-21.55
22.00-22.55

Blackjack
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Wstecz

Sala:
0138
Godziny (12 osób na grupę):

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. WAŻNE: żeby być
uczestnikiem w Blackjacku, trzeba wcześniej
wziąć udział w quizie matematycznoekonomicznym
(bez uczestnictwa w quizie można być tylko
biernym słuchaczem).

Rejestracja:
TAK

17.30-18.00
18.15-18.45
19.00-19.30
19.45-20.15
20.30-21.00
21.15-21.45

Po co nam pieniądze?
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Wstecz

Sala:
0004
Godziny (200 osób na grupę):
17.00-17.45
18.00-18.45

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.

Rejestracja:
TAK

Programowanie dla bardzo początkujących
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Wstecz

Sala:
0028
Godziny (40 osób na grupę):
19.00-19.20
19.40-20.00
20.20-20.40
21.00-21.20
21.40-22.00

Poprowadzony w Paincie mikrowykład z udziałem
zgromadzonej publiczności, traktujący o naturze
programowania oraz różnicach w postrzeganiu i
przetwarzaniu między człowiekiem a maszyną.
Wykład nie wymaga wcześniejszej znajomości
programowania ani informatyki.

Rejestracja:
TAK

Ocalić od zapomnienia
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Wstecz

Sala:
Hall
Godziny (200 osób na grupę):
17.00-23.00

Na tablicach będą rozwieszone plakaty
przybliżające postaci znanych i mniej znanych
matematyków. Wystawa przeznaczona jest
dla osób uprzednio zarejestrowanych na inne
wydarzenia organizowane przez Wydział
Matematyki i Informatyki.

Rejestracja:
NIE

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Kampus UJ, ul. Łojasiewicza 4
Kampus - mapa

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

Nowe zjawiska w psychologii:
Binge-watching

Co się może dziać w
laboratorium
psychologicznym...

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Wypalenie zawodowe – przyczyny i konsekwencje. O tym, jak się nie wypalić
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Wstecz

Sala:
1.321
Godziny (40 osób na grupę):
17.00-18.00

W czasie warsztatu omówiona zostanie
problematyka wypalenia zawodowego,
przedstawione zostaną główne przyczyny i
konsekwencje oraz sposoby przeciwdziałania
wypaleniu zawodowemu. Zaprezentowane
zostaną zachowania, emocje i sposoby
myślenia charakterystyczne dla wypalenia
zawodowego. W trakcie warsztatu możliwe
będzie wykonanie indywidualnego badania i
przedyskutowanie wyników.

Rejestracja:
TAK

Nowe zjawiska w psychologii: Binge-watching
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Wstecz

Sala:
0.103
Godziny (80 osób na grupę):
16.00-17.00
17.00-18.00
Binge-watching to zjawisko powstałe wraz z
rozwojem platform streamingowych typu
Netflix czy HBO GO, które na przestrzeni
ostatnich lat zyskało wielką popularność,
zwłaszcza wśród ludzi młodych. Na
warsztatach zostanie wyjaśnione na czym
polega binge-watching, jakie są jego
psychologiczne uwarunkowania np. takie jak
przejawiana motywacja, czy posiadane cechy
osobowości. Zastanowimy się również co
sprawia, że seriale są tak atrakcyjne oraz czy
binge-watching może być uznany za
uzależnienie behawioralne.

Rejestracja:
NIE

Co się może dziać w laboratorium psychologicznym...
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Wstecz

Sala:
Portiernia główna na parterze
Godziny (10 osób na grupę):
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00

W trakcie programu zaprezentowany zostanie
warsztat badań psychologicznych fascynujące metody i techniki oraz
przykładowe procedury eksperymentalne.
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.

Rejestracja:
TAK

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Kampus UJ, ul. Łojasiewic za 11 sssss

Kampus - mapa

Tajniki
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Teatr
eksperymentu
fizycznego

Mikroskop z
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5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Teatr eksperymentu fizycznego
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-1-06
Godziny (230 miejsc + 2 dla niepełnosprawnych):
17:00-17:45
18.00-18.45

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

Rejestracja:
TAK

Laboratorium Frankensteina
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-1-06
Godziny (230 miejsc + 2 dla niepełnosprawnych):
19:00-19:45
20.00-20.45

Pokazy przeprowadzone w humorystycznym stylu
przedstawiające różne zjawiska fizyczne.

Rejestracja:
TAK

Memristor – nowa droga do sztucznej inteligencji
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-1-08
Godziny (153 miejsca + 2 dla niepełnosprawnych):
18:00-18:45

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.

Rejestracja:
TAK

Przetwarzanie afektywne czyli o komputerach, sztucznej inteligencji, emocjach i grach wideo
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-1-08
Godziny (153 miejsca + 2 dla niepełnosprawnych):
19:00-19:45

W swojej prezentacji opowiem o tym jak i dlaczego
informatyka zajmuje się takim tematem jak emocje.
Pokażemy kilka interesujących narzędzi i zastosowań
przetwarzania afektywnego - w tym projekty
realizowane na i we współpracy z Zakładem
Technologii Gier WFAIS UJ.
Ze szczególną uwagą potraktowany zostanie obszar
gier komputerowych (poważnych i rozrywkowych) oraz
badania nad sztuczną inteligencją.

Rejestracja:
TAK

Galaktyczny włóczęga ʻOumuamua
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-1-08
Godziny (153 miejsca + 2 dla niepełnosprawnych):
20:00-20:45

Układ Słoneczny kojarzy się przede wszystkim ze
Słońcem i planetami, lecz wypełnia go również
ogromna liczba mniejszych ciał - komet i planetoid. Dr.
Michał Drahus odsłoni tajemnice tych obiektów,
przybliżając ich naturę i pochodzenie. Szczególną
uwagę poświęci planetoidzie ʻOumuamua, która
zawędrowała do Układu Słonecznego z systemu
planetarnego innej gwiazdy.
Jest to pierwsze i jak dotąd jedyne tego typu ciało
kosmiczne znane nauce i w dodatku o bardzo
zaskakujących własnościach. ʻOumuamua tak bardzo
nie pasuje do obiektów z naszego własnego
„kosmicznego podwórka”, że niektórzy upatrują w niej
kandydatkę na... statek kosmiczny obcej cywilizacji!

Rejestracja:
TAK

Ekstremalnie niskie temperatury – jak działa chłodzenie laserowe?
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-1-08
Godziny (153 miejsca + 2 dla niepełnosprawnych):
21:00-21:45

Na podstawie obserwacji z życia codziennego, oddziaływanie
fal elektromagnetycznych (a w tym światła) z materią kojarzy
nam się ze zwiększaniem temperatury przedmiotów. Okazuje
się jednak, że grupy atomów można przy pomocy światła i fal
radiowych chłodzić - i to do ekstremalnie niskich temperatur,
wyższych od zera absolutnego o zaledwie miliardowe części
stopnia Celsjusza. Tak niskie temperatury pozwoliły na
zrealizowanie stanu materii zwanego kondensatem BosegoEinsteina, który jest makroskopową manifestacją reguł
mechaniki kwantowej. Warto podkreślić, że eksperymentalna
realizacja chłodzenia laserowego była podstawą przyznania
dwóch nagród Nobla.
Podczas wykładu z demonstracjami przybliżone zostaną
metody chłodzenia gazów atomowych z użyciem światła oraz
zastosowanie tych technik we współczesnej fizyce i w
praktyce.

Rejestracja:
TAK

Tajniki fizyki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-1-13
Godziny (20 miejsc na grupę):
17:00-17.45
17:45-18.30
18:30-19.15
19.15-20.00
20.00-20.45
20:45-21.30
21:30-22.15
22.15-23.00

Warsztaty z różnych dziedzin fizyki, np. magiczne
wahadło.

Rejestracja:
TAK

Mikroskop z klocków
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-0-13
Godziny (18 miejsc na grupę):
17:00-18:00
18:00-19.00
19:00-20.00
20:00-21.00
21:00-22.00
22:00-23.00

Budowanie Mikroskopu Sił Atomowych z klocków
WADER.

Rejestracja:
TAK

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

Sala:
A-0-11
Godziny (15 miejsc na grupę):
17:00-17.30
17:45-18.15
18:30-19.00
19:15-19.45
20:00-20.30
21:00-21.30
21:45-22.15

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

Rejestracja:
TAK

Fizyczne sztuczki magiczne
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-1-04
Godziny (15 miejsc na grupę):
17:00-17.30
17:45-18.15
18:30-19.00
19:15-19.45
20:00-20.30
21:00-21.30
21:45-22.15

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

Rejestracja:
TAK

Jak pokonać smoka?
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-0-15
Godziny (15 miejsc na grupę):
17:00-17.30
17:45-18.15
18:30-19.00
19:15-19.45
20:00-20.30
21:00-21.30

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

Rejestracja:
TAK

Kosmiczne dźwięki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-1-03
Godziny (20 miejsc na grupę):
17:00-17.45
18:00-18.45
19:00-19.45
20:00-20.45
21:00-21.45
22:00-22.45

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

Rejestracja:
TAK

Zbuduj most z makaronu
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-2-07
Godziny (15 miejsc na grupę):
17:00-18.00
18:00-19.00
19:00-20.00
20:00-21.00
21:00-22.00
22:00-23.00

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

Rejestracja:
TAK

Turniej Eksperymentatorów
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
A-2-04
Godziny (16 miejsc na grupę):
17:00-18.00
18:00-19.00
19:00-20.00
20:00-21.00
21:00-22.00
22:00-23.00

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

Rejestracja:
TAK

Tajemnice laboratoriów Wydziału FAIS
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
Laboratoria Wydziału FAIS UJ
Godziny (6 miejsc na grupę):
19:00-20.00
19:05-20.05
20:00-21.00
20:05-21.05
21:00-22.00
21:05-22.05
22:00-23.00
22:05-23.05

Zwiedzanie laboratoriów Wydziału Fizyki, Astronomii i
Informatyki Stosowanej UJ oraz sal laboratoryjnych i
Pracowni Fizycznej.

Rejestracja:
TAK

Interaktywne pokazy doświadczeń z zakresu biofizyki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
Hol główny
Godziny (40 miejsc na grupę):
17:00-18.00
18:00-19.00
19:00-20.00
20:00-21.00
21:00-22.00
22:00-23.00

Fizyka w medycynie, Sekrety biofizyki; Wszędobylskie
elektrony; Fizyka w 3F: fluorescencja, fosforescencja i
fotony; Roboty LEGO Mindstorms; Budowa
spektroskopu; Ciekłe kryształy.
Interaktywne pokazy doświadczeń z zakresu biofizyki,
fizyki medycznej, możliwość własnoręcznego
wykonania zdjęcia 3D, interaktywne pokazy nowych
technologii, konkurs z nagrodami.

Rejestracja:
TAK

Co robimy w I Pracowni Fizycznej
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
sale laboratoryjne I Pracowni Fizycznej IF UJ
Godziny (12 miejsc na grupę):
17:00-17.45
18:00-18.45
19:00-19.45
20:00-20.45

Zwiedzanie sal laboratoryjnych I Pracowni Fizycznej IF
UJ wraz z krótkimi pokazami.

Rejestracja:
TAK

Pracownia Technicznych Środków Nauczania zaprasza
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Wstecz

Sala:
Pracownia Technicznych Środków Nauczania
Godziny (6 miejsc na grupę):
17:00-17.45
18:00-18.45
19:00-19.45
20:00-20.45

-

Rejestracja:
TAK

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

Karol
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tańca
molekularnego

Jak
działają
leki?

Prezentacje
Pracowni
Chemicznych

Zwiedzanie
nowego
budynku
Wydziału
Chemii

Nocne
pokazy
chemiczne

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Karol Olszewski - żywot bez reszty poświęcony chemii
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
A0-01
Godziny (350 miejsc na grupę):
19:00-19.30

-

Rejestracja:
TAK

Światowa kariera wrzących kamieni
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
A0-01
Godziny (350 miejsc na grupę):
19:40-20.10

-

Rejestracja:
TAK

Sekrety tańca molekularnego
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
A0-01
Godziny (350 miejsc na grupę):
20.20-20.50

-

Rejestracja:
TAK

Jak działają leki?
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
A0-01
Godziny (350 miejsc na grupę):
21.00-21.30

-

Rejestracja:
TAK

Prezentacja Pracowni Chemicznych
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Pracownia
Mikroskopii Sił
Atomowych

Pracownia
Mikroskopii
Konfokalnej

Pracownia
Chemii
Środowiska

Pracownia
Dyfraktometrii
Rentgenowskiej

Pracownia
Spektroskopii
Ramanowskiej

Pracownia
Chemii Sądowej

-

Pracownia
Mikroskopii
Elektronowej

Prezentacja Pracowni Mikroskopii Sił Atomowych
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
E0-40
Godziny (8 miejsc na grupę):
18.00-18.25
18.30-18.55
19.00-19.25
19.30-19.55
20.00-20.25
20.55-21.20
21.25-21.50

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

Prezentacja Pracowni Mikroskopii Konfokalnej
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
F0-26
Godziny (5 miejsc na grupę):
18.00-18.25
18.30-18.55
19.00-19.25
19.30-19.55
20.00-20.25
20.55-21.20
21.25-21.50

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.

Rejestracja:
TAK

Prezentacja Pracowni Chemii Środowiska
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
F0-21, F0-25
Godziny (10 miejsc na grupę):
18.00-18.25
18.30-18.55
19.00-19.25
19.30-19.55
20.00-20.25
20.55-21.20
21.25-21.50

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

Prezentacja Pracowni Dyfraktometrii Rentgenowskiej
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
E0-10
Godziny (10 miejsc na grupę):
18.00-18.25
18.30-18.55
19.00-19.25
19.30-19.55
20.00-20.25
20.55-21.20
21.25-21.50

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.

Rejestracja:
TAK

Prezentacja Pracowni Spektroskopii Ramanowskiej
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
E2-05
Godziny (5 miejsc na grupę):
18.00-18.25
18.30-18.55
19.00-19.25
19.30-19.55
20.00-20.25
20.55-21.20
21.25-21.50

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.

Rejestracja:
TAK

Prezentacja Pracowni Chemii Sądowej
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
F2-21, F2-29
Godziny (16 miejsc na grupę):
18.00-18.25
18.30-18.55
19.00-19.25
19.30-19.55
20.00-20.25
20.55-21.20
21.25-21.50

-

Rejestracja:
TAK

Prezentacja Pracowni Mikroskopii Elektronowej
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
E0-82, E0-84, E0-39
Godziny (10 miejsc na grupę):
18.00-18.25
18.30-18.55
19.00-19.25
19.30-19.55
20.00-20.25
20.55-21.20
21.25-21.50

-

Rejestracja:
TAK

Zwiedzanie nowego budynku Wydziału Chemii
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (15 miejsc na grupę):
18.00-18.35
18.45-19.20
19.30-20.05
20.15.20.40
21.00-21.35
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.

Rejestracja:
TAK

Nocne pokazy chemiczne
Wydział Chemii UJ
Wstecz

Sala:
A0-01
Godziny (350 miejsc na grupę):
22.00-22.40

-

Rejestracja:
TAK

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

Słodkie życie
pszczół –
historia
małego owada

Co z nich
zostało?
Kopalne
zwierzęta i
rośliny

Czy można
zobaczyć
DNA?

Entomolog
jedzie w
teren

Prezentacje
biologiczne

Choroby
zapisane w
kościach

Historia życia i
Ziemi –
zwiedzanie
fragmentów
ekspozycji

CSI – kryminalne
zagadki Centrum
Edukacji
Przyrodniczej

Historia Ziemi
i życia w
pigułce

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Słodkie życie pszczół – historia małego owada
Centrum Edukacji Przyrodnicz ej UJ
Wstecz

Sala:
Sala wykładowa
Godziny (45 miejsc na grupę):
18.15-19.00

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.

Rejestracja:
TAK

Co z nich zostało? Kopalne zwierzęta i rośliny - skamieniałości
i rekonstrukcje
Centrum Edukacji Przyrodnicz ej UJ
Wstecz

Sala:
Ekspozycja geologiczna I piętro
Godziny (15 miejsc na grupę):
16.00–17.00
17.15–18.15
18.30–19.30

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

Rejestracja:
TAK

Czy można zobaczyć DNA?
Centrum Edukacji Przyrodnicz ej UJ
Wstecz

Sala:
Laboratorium
Godziny (12 miejsc na grupę):
16.00–17.00
17.15–18.15
19.00–20.00

Poznaj podstawowe techniki wykorzystywane w
badaniach DNA.
Czy DNA mówi nam o wszystkim?

Rejestracja:
TAK

Entomolog jedzie w teren
Centrum Edukacji Przyrodnicz ej UJ
Wstecz

Sala:
Pracownia entomologiczna, zbiórka w hallu
Godziny (15 miejsc na grupę):
16.30-17.30
18.00-19.00

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

Rejestracja:
TAK

Choroby zapisane w kościach
Centrum Edukacji Przyrodnicz ej UJ
Wstecz

Sala:
Ekspozycja antropologiczna, zbiórka w hallu
Godziny (15 miejsc na grupę):
16.00-17.00

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.

Rejestracja:
TAK

CSI – kryminalne zagadki Centrum Edukacji Przyrodniczej
Centrum Edukacji Przyrodnicz ej UJ
Wstecz

Sala:
Ekspozycja antropologiczna (zbiórka w hallu)
Godziny (15 miejsc na grupę):
18.00-19.00

Jakie tajemnice skrywają kości?
Co mówią nam o życiu człowieka?
Co możemy z nich wyczytać?

Rejestracja:
TAK

Historia życia i Ziemi – zwiedzanie fragmentów ekspozycji
Centrum Edukacji Przyrodnicz ej UJ
Wstecz

Sala:
Godziny:
16.00-20.00

-

Rejestracja:
NIE

Historia Ziemi i życia w pigułce
Centrum Edukacji Przyrodnicz ej UJ
Wstecz

Sala:
Ekspozycja zoologiczna, I piętro, zbiórka w hallu
Godziny (20 miejsc na grupę):
16.15-17.15

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

Rejestracja:
TAK

Prezentacje biologiczne prowadzone przez studentów biologii
Centrum Edukacji Przyrodnicz ej UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (zwiedzanie indywidualne):
16.00-20.00

-

Rejestracja:
NIE

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7
Kampus - mapa

Tajemnice
światła

Budowa komórek
zwierzęcych i
roślinnych

Gang
słodziaków

Bliskie spotkania
z nauką i
naukowcami

Fascynujące życie
roślin – rośliny
mięsożerne

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Tajemnice światła
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Aula
Godziny (60 miejsc na grupę):
17.30-18.45
19.00-19.45
20.30-21.15

Warsztaty prezentujące, jak światło może penetrować przez
nasze własne tkanki, co to jest mieszanie barw oraz jak
wpływa ono na 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.

Rejestracja:
TAK

Gang słodziaków
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
P01
Godziny (20 miejsc na grupę):
17.00–17.45
18.30–19.15
20.00–20.45

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.

Rejestracja:
TAK

Fascynujące życie roślin – rośliny mięsożerne
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
P1.1
Godziny (100 miejsc na grupę):
18.00–18.45
19.30–20.15
21.00–21.45

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.

Rejestracja:
TAK

Bliskie spotkania z nauką i naukowcami
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
P02
Godziny (40 miejsc na grupę):
17.15–18.00
18.45–19.30
20.15–21.00

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.

Rejestracja:
TAK

Budowa komórek zwierzęcych i roślinnych
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
P03
Godziny (25 miejsc na grupę):
17.00–17.45
18.00–18.45
19.00–19.45

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.

Rejestracja:
TAK

Wydział Biologii UJ - Instytut Nauk o Środowisku
Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7
Kampus - mapa

Idealny gatunek - czy
może przemieszczać
się między siedliskami?

Zagrożenia i sposoby
ochrony owadów
zapylających

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

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Idealny gatunek - czy może przemieszczać się między siedliskami?
Wydział Biologii UJ - Instytut Nauk o Środowisku
Wstecz

Sala:
1.1.2
Godziny (15 miejsc na grupę):
17.00–18.00
18.00–19.00
19.00–20.00

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
zwierząt. Zajęcia będą obejmowały zarówno demonstracje,
jak i pracę własną dzieci.

Rejestracja:
TAK

Zagrożenia i sposoby ochrony owadów zapylających
Wydział Biologii UJ - Instytut Nauk o Środowisku
Wstecz

Sala:
Hol główny
Godziny:
16.00-20.00

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?

Rejestracja:
NIE

Na łące i w puszczy, czyli jak badać wybrane gatunki zwierząt w terenie
Wydział Biologii UJ - Instytut Nauk o Środowisku
Wstecz

Sala:
Hol główny
Godziny:
16.00-19.00

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, drzewami i
zwierzętami - pieczątki (nauka rozpoznawania)
- zabawa w rozpoznawanie śladów zwierząt (odciski w
piaskownicy)
- kolorowanki i pieczątki ze zwierzętami dla najmłodszych
- pokaz filmów i zdjęć z fotopułapek.

Rejestracja:
NIE

Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Kampus UJ, ul. Gronostajowa 9
Kampus - mapa

Zrekonstruować życie –
analiza antropologiczna
szczątków kostnych

Tajemnice
hormonów

Środowisko a
zdrowie człowieka

Pasażer na gapę –
pasożyty człowieka i
zwierząt

Życie w
kropli wody

Biologia pierścienic
na przykładzie
dżdżownicy ziemnej

Po co nam
gorączka?

W rytmie mózgu

Neurofizjologia od
kuchni – rejestracja
żywej tkanki mózgowej

Jak sprawdzić co
słychać w mózgu

Różnorodność
barw i kształtów
– owady

Podróż po
hodowlach in
vitro

Spotkanie z muszką
owocową - od
skrzydełka do komórki

Tajemnica
podwójnej helisy

Słodka
komórkowa
łamigłówka

Zwierzęta
modelowe

Noc szkieletów.
Budowa szkieletów
kręgowców

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Zrekonstruować życie – analiza antropologiczna szczątków kostnych
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
0.78
Godziny (17 osób na grupę):
16.00-17.00
17.15-18.15

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.

Rejestracja:
TAK

Tajemnice hormonów
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
1.103
Godziny (12 osób na grupę):
15.45-17.00
17.15-18.30

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.

Rejestracja:
TAK

Środowisko a zdrowie człowieka
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
1.102
Godziny (7 osób na grupę):
16.00-17.00

Jak badamy skutki narażenia człowieka na zanieczyszczenia
środowiska? Poznaj sprzęt laboratoryjny oraz modele i
techniki badawcze.

Rejestracja:
TAK

Pasażer na gapę – pasożyty człowieka i zwierząt
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
Hol główny
Godziny (bez limitu):
16.00-18.00

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

Rejestracja:
NIE

Życie w kropli wody
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
0.64
Godziny (12 osób na grupę):
16.00-16.45
17.00-17.45

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

Rejestracja:
TAK

Biologia pierścienic na przykładzie dżdżownicy ziemnej
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
0.26
Godziny (15 osób na grupę):
16.00-17.00
17.30-18.30

Poznanie budowy morfologicznej i anatomicznej pierścienic
na przykładzie dżdżownicy ziemnej.

Rejestracja:
TAK

Po co nam gorączka?
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
0.14
Godziny (50 osób na grupę):
17.00-18.00

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

Rejestracja:
TAK

W rytmie mózgu
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
0.27
Godziny (13 osób na grupę):
16.00-16.45
17.15-18.00

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.

Rejestracja:
TAK

Neurofizjologia od kuchni – rejestracja żywej tkanki mózgowej
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
0.44
Godziny (6 osób na grupę):
17.00-18.00
18.30-19.30

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.

Rejestracja:
TAK

Jak sprawdzić co słychać w mózgu
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
Hol główny
Godziny:
16.00-18.00

W naszych mózgach w każdym momencie miliardy komórek
nerwowych wymieniają ze sobą informacje. Czy
zastanawialiście się kiedyś czy można podsłuchać o czym
„rozmawiają’? Oczywiście, że tak! Jeśli jesteście ciekawi jak to
zrobić, zapraszamy na nasze pokazy. Ponadto zobaczycie, jak
wygląda mapa mózgu gryzoni, spróbujecie znaleźć drogę do
wybranego obszaru ich mózgu oraz dowiecie się czy komórki
naszej siatkówki jako jedyne są czułe na światło.

Rejestracja:
NIE

Różnorodność barw i kształtów – owady
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
0.59A
Godziny (12 osób na grupę):
17.00-17.45
17.50-18.35

Zapraszamy do niezwykłego świata motyli i chrząszczy.
Owady te mają osobliwy wygląd i przystosowania. Na
warsztatach poznamy m.in. budowę morfologiczną
wybranych grup owadów oraz typy i funkcje ubarwienia
motyli. Będzie to również okazja do samodzielnego
przygotowania i obserwacji w mikroskopie świetlnym
preparatu ze skrzydła motyla. Na warsztatach przewidziana
krótka prezentacja i pokaz filmu.

Rejestracja:
TAK

Podróż po hodowlach in vitro
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
0.68
Godziny (15 osób na grupę):
17.00-18.00

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)

Rejestracja:
TAK

Spotkanie z muszką owocową - od skrzydełka do komórki
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
Laboratoria Zakładu Biologii i Obrazowania Komórki
Godziny (15 osób na grupę):
17.00-18.00

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

Rejestracja:
TAK

Noc szkieletów. Budowa szkieletów kręgowców
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
0.59
Godziny (12 osób na grupę):
15.00-15.30
15.45-16.15

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.).

Rejestracja:
TAK

Tajemnica podwójnej helisy
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
Hol główny
Godziny:
16.00-18.00

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.

Rejestracja:
NIE

Słodka komórkowa łamigłówka
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
1.14
Godziny (16 osób na grupę):
16.00-16.45
17.00-17.45
18.00-18.45

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.

Rejestracja:
TAK

Zwierzęta modelowe
Wydział Biologii UJ - Instytut Zoologii i Badań Biomedyczn y ch
Wstecz

Sala:
0.55
Godziny (15 osób na grupę):
16.30-18.30

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.

Rejestracja:
TAK
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Kolorowy świat gleby
Wydział Geografii i Geologii UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Wstecz

Sala:
0.44
Godziny (12 osób na grupę):
17.00–17.45
18.00–18.45
19.00–19.45

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

Rejestracja:
TAK

Jak drzewa mówią o przeszłości?
Wydział Geografii i Geologii UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Wstecz

Sala:
0.45
Godziny (12 osób na grupę):
17.00–17.45
18.00–18.45

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

Rejestracja:
TAK

Niezwykła Ziemia. Mapa: z 3D do 2D
Wydział Geografii i Geologii UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Wstecz

Sala:
Korytarz, I piętro
Godziny (15 osób na grupę):
17.00–17.55
18.00–18.55
19.00-19.55

Gry i zabawy zapoznają uczestników ze zróżnicowaniem form
powierzchni Ziemi i zagospodarowania terenu, uczą się, jak
zapisywane są informacje przestrzenne na mapie.

Rejestracja:
NIE

Nad poziomem morza – skutki zmiany wysokości
Wydział Geografii i Geologii UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Wstecz

Sala:
1.15
Godziny (10 osób na grupę):
17.00–17.45
18.00–18.45
19.00-19.45

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

Rejestracja:
TAK

Wydział GiG – orientuj się
Wydział Geografii i Geologii UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Wstecz

Sala:
1.15
Godziny (25 osób na grupę):
17.00–17.30
17.30–18.00
18.00–18.30
18.30–19.00

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

Rejestracja:
NIE
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Superwulkan!
Wydział Geografii i Geologii UJ - Instytut Nauk Geologiczny ch
Wstecz

Sala:
0.10
Godziny (60 osób na grupę):
17.00–18.00
20.00–21:00

Wykład popularno-naukowy o współczesnych procesach
wulkanicznych na Ziemi.

Rejestracja:
TAK

Kolorowy świat minerałów
Wydział Geografii i Geologii UJ - Instytut Nauk Geologiczny ch
Wstecz

Sala:
Laboratoria III piętro
Godziny (15 osób na grupę):
17.00–17.45
18.00–18.45
19.00–19.45
20.00–20.45
21.00–21.45

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

Rejestracja:
TAK

Skamieniałości - klucz do zrozumienia przeszłości
Wydział Geografii i Geologii UJ - Instytut Nauk Geologiczny ch
Wstecz

Sala:
0.14
Godziny (15 osób na grupę):
17.00–17.45
18.00–18.45
19.00–19.45
20.00–20.45
21.00–21.45

Warsztaty z zakresu rozpoznawania i preparatyki
skamieniałości.

Rejestracja:
TAK

Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7A
Kampus - mapa
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Czy można dotknąć komórkę pod mikroskopem?
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (10 osób na grupę):
17.00–17.45

Zorganizujemy warsztaty podczas których, przy użyciu
precyzyjnego sprzętu biomedycznego sami zainteresowani
będą mogli „dotykać” komórek. Zapoznają się również ze
specjalnego typu mikroskopem, dzięki któremu możliwe są
mikromanipulacje na pojedynczych komórkach. Można je
porównać z chirurgią wykonywaną na całym organizmie. Tak
jak w przypadku transplantacji np. nerki lub serca,
przeprowadzimy analogiczne przeniesienia poszczególnych
komponentów komórki dawczyni do komórki biorczyni.
Zapraszamy na wspólne ekscytujące eksperymenty!

Rejestracja:
TAK

Była sobie myszka
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (10 osób na grupę):
18.00–18.45

W naszych warsztatach zaprezentujemy w jaki sposób rozwija
się organizm myszy od momentu narodzin do osiągnięcia
dojrzałości. To, jak zmienia się organizm w tak krótkim czasie
jest niewątpliwie rzeczą, która zainteresuje wszystkich
miłośników zwierząt. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać
się z metodami określania punktów rozwoju myszy, jej dietą,
podstawowymi zachowaniami oraz środowiskiem, w którym
żyje. Dowiedzą się również, w jaki sposób można zbadać
zachowanie myszy za pomocą prostych testów
behawioralnych. Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie
prezentacji multimedialnej, po której odbędzie się krótki quiz
sprawdzający zdobytą wiedzę.

Rejestracja:
TAK

Plemnik – wyjątkowa komórka
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (4-5 osób na grupę):
17.00-17.45
18.00-18.45

Co to jest plemnik? Dlaczego tak mocno różni się od innych
komórek? Jak wygląda? Czy może chorować? Jak o niego
dbać? Co może z nim zrobić współczesna medycyna i
biotechnologia? Spróbujemy w przystępny sposób
odpowiedzieć na te pytania. W trakcie warsztatów w
laboratorium proponujemy samodzielną zabawę/badanie
plemników zwierząt: ich rozmrażanie, wykonywanie
preparatów mikroskopowych, oglądanie ruchu pod
mikroskopem i ocenę budowy (prawidłowe/wadliwe). Dla
młodszych uczestników – zabawa z ciekłym azotem. Wszystko
pod okiem wykwalifikowanego personelu. Proponujemy
pokaz zaawansowanego badania plemników przy pomocy
metod fluorescencyjnych i cytometrii przepływowej.

Rejestracja:
TAK

Regulacja płci u ssaków
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (10 osób na grupę):
19.00-20.00

Czy można wybrać płeć u potomstwa zwierząt? Jak to zrobić –
czy obserwować fazy Księżyca? A może rzucać monetą? Jak to
robiono dawniej i jak to robi się dzisiaj? Na te i mnóstwo innych
pytań damy odpowiedź w trakcie wykładu o jednym z
ciekawszych zastosowań współczesnej biotechnologii.

Rejestracja:
TAK

Co to są białka i dlaczego są takie ważne?
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (15 osób na grupę):
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

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.

Rejestracja:
TAK

Ucieczka chloroplastów!
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (6 osób na grupę):
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

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.

Rejestracja:
TAK

Kolorowa ekspresja genów
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (6 osób na grupę):
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

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.

Rejestracja:
TAK

Jak rozpoznać roślinę transgeniczną?
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (6 osób na grupę):
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

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.

Rejestracja:
TAK

Od DNA do białka. Przepis na życie
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (12 osób na grupę):
17.00-19.00 (8-11 lat)
19.00-21.00 (12+ lat)

Część I: [czas trwania 1 godz.] Wykład wprowadzający: od DNA do
białka. Przepis na życie.
Wykład ma na celu wprowadzenie uczestników do fascynującego i
dynamicznego świata biochemii. W czasie wykładu przy pomocy modeli
zaprezentujemy budowę DNA i białek, a uczestnicy będą rozwiązywać
zagadki oraz przeprowadzać proste (i słodkie... ;) ) eksperymenty
związane z tematyką tych podstawowych cząsteczek życia.
Przedstawimy funkcje DNA oraz sposób w jaki jest upakowane w
komórkach. Zaprezentujemy też jakie zadania do spełnienia mają
białka w organizmie, co omówimy na kilku wybranych przykładach.
Część II: [czas trwania 30 min.] Zajęcia praktyczne w laboratorium:
Skorzystaj z okazji i zobacz na własne oczy pracę w laboratorium
biochemicznym:
• określanie rozmiaru i kształtu DNA za pomocą elektroforezy w żelu
agarozowym;
• sposoby rozdziału cząsteczek: chromatografia żelowa i dializa;
• warsztat obrazowania komórek przy wykorzystaniu mikroskopii
optycznej: porównanie komórek zdrowych oraz nowotworowych.

Rejestracja:
TAK

Warsztaty drukowania 3D
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (8 osób na grupę):
17.15-18.15
18.30-19.30
19.45-20.45

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.

Rejestracja:
TAK

Zobacz rozbłyski jonowe w żywej komórce! – sygnalizacja
wapniowa w trzustce
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (4 osób na grupę):
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

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!

Rejestracja:
TAK

Co to są indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste i co
można z nimi zrobić?
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (6 osób na grupę):
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste
(iPSCs) – czy możemy zbadać różne typy komórki tego
samego człowieka? Jakie ludzkie komórki można
uzyskać i co można z nimi zrobić? Odpowiedz na te
pytania oraz pokazy hodowli iPSCs jak również
zróżnicowanych komórek śródbłonka i
kardiomyocytów.

Rejestracja:
TAK

(nie)bezpieczna Nauka
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (7 osób na grupę):
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

Podczas zajęć młodzież dowie się, jak pracuje się w
najbardziej niebezpiecznych laboratoriach
biologicznych. Zajęcia będą miały charakter prelekcji
połączonej z demonstracją – uczestnicy będą mieli
szansę ubrać się w kombinezon oraz spróbować pracy
w komorze rękawicowej.

Rejestracja:
TAK

Podróż do wnętrza komórki roślinnej
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (6 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

Wybierzmy się razem w podróż do wnętrza komórki
roślinnej! Dowiemy się jak zbudowane są komórki oraz
nauczymy się jak zorganizowana jest ich praca. Przy
użyciu mikroskopu będziemy oglądać niektóre
struktury komórkowe, a wykorzystując technikę
chromatografii bibułowej odkryjemy jakie kolory
chowają się w liściach roślin.

Rejestracja:
TAK

Pokaż mi swoje geny, a powiem ci jak wyglądasz
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Wstecz

Sala:
Godziny (6 osób na grupę):
18.00-19.00
19.15-20.15
Już w latach osiemdziesiątych 20 wieku opracowano metody analizy DNA, które umożliwiają identyfikację
człowieka. Badanie super-zmiennych regionów genomu w próbce nieznanego pochodzenia pozwala na
oznaczenie unikatowego profilu DNA. Źródłem próbki będzie osoba o identycznym profilu DNA. Zmienność DNA
w oczywisty sposób ujawnia się w zróżnicowaniu cech wyglądu fizycznego. Dzięki osobniczym cechom
wyglądu jesteśmy rozpoznawalni, a więc również identyfikowalni. Identyczna sekwencja genomów bliźniąt
monozygotycznych, sprawia że również ich wygląd jest niemal identyczny. Dziś dzięki rozwojowi technologii
poznajemy znaczenie i funkcję genów odpowiedzialnych za kształtowanie różnych cech człowieka, także cech
wyglądu oraz wieku. Wydaje się, że w przyszłości analiza DNA pozwoli na dokładne odtworzenie wyglądu
dawcy próbki, co będzie umożliwiać bezpośrednią identyfikację nieznanych osób, które pozostawiły swoje
ślady na przykład na miejscu przestępstw.
By przybliżyć zainteresowanym temat identyfikacji genetycznej przedstawimy metody, które współczesna
kryminalistyka wykorzystuje do identyfikacji człowieka i pokażemy w jaki sposób analiza DNA usprawniła
identyfikację ludzi. Uczestnicy dowiedzą się jak zbudowany jest genom człowieka, ile mamy genów i jak
poznawana jest ich funkcja. Zademonstrujemy działanie skanera 3D, który umożliwia szczegółową analizę cech
wyglądu fizycznego. Wyjaśnimy skąd się bierze zmienność w genomie, którym genom zawdzięczamy niebieski
kolor oczu i rudy kolor włosów i dlaczego przewidywanie wyglądu twarzy na podstawie danych DNA jest trudne.
Podczas spotkania zostaną wykorzystane standardowe formy multimedialne, pokazy modeli i rzeczywistych
materiałów wykorzystywanych w celu przeprowadzenia analizy sekwencji DNA oraz baz danych
umożliwiających interpretację zmienności DNA.
Prezentacja zostanie opracowana w oparciu o następujące technologie:
1) demonstrację pracy skanera 3D VECTRA H1 wraz z oprogramowaniem do analizy budowy twarzy;
2) standardowe metody multimedialne do przedstawienia problematyki budowy genomu, dziedziczenia cech
fizycznych oraz znaczenia i metod analizy zmienności DNA;
3) pokazy modeli, schematów i rzeczywistych materiałów badawczych służące przybliżeniu tematyki
identyfikacji genetycznej;
4) pokazy baz danych umożliwiających interpretację wyników identyfikacji genetycznej z aktywnym udziałem
uczestników pokazu.

Rejestracja:
TAK

