Małopolska Noc Naukowców 2019
Program: Pozostałe obiekty w Krakowie
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Obserwatorium Astronomiczne UJ
ul. Orla 171
Powrót - mapa

Wykłady

Poznaj Niebo
Wszechświat w
zasięgu ręki

Zwiedzanie terenu
i prezentacja
instrumentów
Podglądnij
Kosmos albo
Poznaj Niebo
(1)
Podsłuchiwanie
Wszechświata

Podglądnij
Kosmos albo
Poznaj Niebo (2)

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Zwiedzanie terenu i prezentacja instrumentów
Obserwatorium Astronomiczne UJ
Wstecz

Sala:
Cały teren
Godziny (10 osób na grupę):
17.00-18.00
17.15-18.15
17.30-18.30
17.45-18.45
18.00-19.00
(grupa anglojęzyczna) 18:15-19.15

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

Rejestracja:
TAK

Wykłady
Obserwatorium Astronomiczne UJ
Wstecz

Sala:
Namiot
Godziny (100 osób na grupę):
19.00-19.45
(grupa anglojęzyczna) 20.00-20.45
21.00-21.45

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

Rejestracja:
TAK

Podsłuchiwanie Wszechświata
Obserwatorium Astronomiczne UJ
Wstecz

Sala:
Radioteleskop 15m
Godziny (10 osób na grupę):
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
Pokaz obserwacji za pomocą 15-metrowego
radioteleskopu z możliwością „podsłuchania”
obiektów na niebie oraz wykonania skanu jednego z
nich. Obserwacje poprzedzone będą krótkim
wstępem na temat radioastronomii, która jest wciąż
mało znana dla ogółu. Omówione zostaną
najważniejsze obiekty dostrzegalne na radiowym
niebie. W ciągu 40-minutowego pokazu
zaprezentowany będzie odbiór sygnału
pochodzącego z Kosmosu.
* (możliwe odwołanie przy wyjątkowo niekorzystnej pogodzie)

Rejestracja:
TAK

Wszechświat w zasięgu ręki
Obserwatorium Astronomiczne UJ
Wstecz

Sala:
Stary Budynek, Duża Sala Wykładowa
Godziny (20 osób na grupę):
18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-21.30
21.30-22.30
Obserwacje Drogi Mlecznej za pomocą specjalizowanego,
zautomatyzowanego radioteleskopu 3m działającego w
ramach programu EUHOU-MW (EUropean Hands On
Universe – Milky Way). Teleskop sterowany jest zdalnie, a
dzięki specjalnej konstrukcji pozwala na wykonanie w
bardzo prosty sposób niezwykle trudnych zadań:
wyznaczenie krzywej rotacji Galaktyki (takie obserwacje są
dowodem istnienia ciemnej materii) oraz wykonanie mapy
Galaktyki (wyznaczenie układu ramion spiralnych). Podczas
45-minutowego spotkanie można wykonać jedno z zadań
wspomagając się także danymi archiwalnymi (w razie
bardzo niekorzystnej pogody użyte zostaną tylko dane
archiwalne). Obserwacje poprzedzi krótki wstęp
teoretyczny.

Rejestracja:
TAK

Poznaj Niebo
Obserwatorium Astronomiczne UJ
Wstecz

Sala:
Fort, Górna Sala
Godziny (20 osób na grupę):
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00

Nauka rozpoznawania gwiazdozbiorów i innych
punktów orientacyjnych na niebie. Posługiwanie się
obrotową mapą nieba i nomogramem Księżyca
umożliwiającym wyznaczenie jego faz.

Rejestracja:
TAK

Podglądnij Kosmos albo Poznaj Niebo (1)
Obserwatorium Astronomiczne UJ
Wstecz

Sala:
Kopuła teleskopów Maksutow
Godziny (10 osób na grupę):
19.30-20.30
20.30-21.30
21.30-22.30
22.30-23.30

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

Rejestracja:
TAK

Podglądnij Kosmos albo Poznaj Niebo (2)
Obserwatorium Astronomiczne UJ
Wstecz

Sala:
Kopuła teleskopów Grubb
Godziny (20 osób na grupę):
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00

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

Rejestracja:
TAK

Narodowe Centrum Promieniowania
Synchrotronowego SOLARIS

Ul. Czerwone Maki 98

Powrót - mapa

Wokół
synchrotronu

Tajemnice
światła

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Wokół synchrotronu
NCPS SOLARIS
Wstecz

Sala:
Godziny (100 osób na grupę):
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
W tym roku w Centrum SOLARIS to oprowadzenie po hali
eksperymentalnej, możliwość poeksperymentowania w mini
laboratoriach czy unikatowa okazja poczucia się dzięki
technologii Virtual Reality jak elektron pędzący w tunelu naszego
akceleratora. Podczas spaceru po hali eksperymentalnej będzie
można dowiedzieć się, co to jest i do czego służy synchrotron.
Wizyta w SOLARIS pozwoli również zapoznać się z tym, jak
funkcjonuje ośrodek i jacy specjaliści zapewniają prawidłowe
działanie synchrotronu. Odwiedzający dosłownie poruszając się
wokół synchrotronu będą mogli rozwiązywać zadania i
przeprowadzić eksperymenty przygotowane przez pracowników
SOLARIS. Z kolei ubierając gogle VR będzie można odkryć
najbardziej zaawansowane urządzenie badawcze w Polsce z
niedostępnej dotąd perspektywy. Dla najmłodszych
przygotowaliśmy warsztaty naukowe, na których będą oni mogli
uwolnić swoją kreatywność i rozbudzić ciekawość naukowca.

Rejestracja:
TAK

Tajemnice światła
NCPS SOLARIS
Wstecz

Sala:
Godziny (25 osób na godz. 17.00; 30 na godz. 18.00):
17.00-17.45 (5-7 lat)
18.00-19.00 (8-11 lat)

Warsztaty dla dzieci „Tajemnice światła” wprowadzą
młodych uczestników w tematykę światła jako zjawiska,
przedmiotu badań ale i narzędzia badawczego. Z pomocą
eksperymentów dzieci poszukiwać będę odpowiedzi na
tak fundamentalne pytanie jak „Co to jest światło?”, ale
dowiedzą się także jak powstaje tęcza czy jak
kontrolować strumień światła.

Rejestracja:
TAK

JCET – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Ul. Bobrzyńskiego 14
Kampus - mapa

Dlaczego
krew
krzepnie?
Różne oblicza
krwinek
czerwonych

> 10 r.ż.

Jak wygląda
naczynie
krwionośne od
środka?

Tkanki i
narządy w
skali mikro

Szukając tlenu w
erytrocycie wykorzystanie
spektroskopii
ramanowskiej do
badań nad
czerwonymi
krwinkami

Fluorescencyjna
kolorowanka
komórkowa

Wykorzystanie
techniki
LC/MS/MS w
badaniach próbek
biologicznych

Pokaz pomiarów
obrazowania
ramanowskiego
in vitro komórek
w modelach
chorobowych

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Dlaczego krew krzepnie?
JCET – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Wstecz

Sala:
Budynek A, Sala A21
Godziny (8 osób na grupę):
17:00-17.45
18.00-1845
19.00-19.45
20.00-20.45

Uczestnicy Nocy Młodych Naukowców dowiedzą się
dlaczego krew krzepnie oraz poznają w teorii
podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za ten
proces. Bedą mieli możliwość doświadczyć
eksperymentalnie jak powstaje skrzep fibrynowy oraz
skrzep złożony z płytek krwi.

Rejestracja:
TAK

Tkanki i narządy w skali mikro
JCET – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Wstecz

Sala:
Budynek A, Sala A22
Godziny (8 osób na grupę):
17:00-17.45
18.00-1845
19.00-19.45
20.00-20.45

Demonstracja Pracowni Histologicznej podczas Małopolskie
Nocy Naukowców będzie miała na celu prezentację
podstawowych zagadnień z zakresu różnorodności i budowy
tkanek ludzkiego ciała.Zademonstrowane zostaną po krótce
metody zabezpieczania i opracowania materiału tkankowego
oraz barwienia preparatów mikroskopowych.
Dla zobrazowania potencjalnych możliwości i użyteczności
technik histologicznych w badaniach naukowych
zaprezentowane zostaną obrazy wybranych tkanek barwione
różnymi technikami.Zaproponowane zostaną łatwe i
bezpieczne aktywności nawiązujące do stosowanych w
histologii strategii postępowania.

Rejestracja:
TAK

Fluorescencyjna kolorowanka komórkowa
JCET – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Wstecz

Sala:
Budynek A, Sala A23
Godziny (5 osób na grupę):
17:00-17.45
18.00-1845
19.00-19.45

Fluorescencyjna kolorowanka komórkowa” jest
zabawą przybliżająca podstawowe techniki z zakresu
immunocytochemii. Uczestnicy pokazu będą mogli
„podglądnąć” ludzkie komórki i zajrzeć do ich wnętrza,
poznając podstawowe składniki, z których są one
zbudowane. W czasie pokazu zostaną wybarwione
takie struktury komórkowe jak: jądro, cytoszkielet,
błona komórkowa, krople lipidowe oraz lizozymy.

Rejestracja:
TAK

"Różne oblicza krwinek czerwonych" – zmiany kształtu
erytrocytów i czynniki je wywołujące
JCET – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Wstecz

Sala:
Budynek A, Sala A11
Godziny (10 osób na grupę):
18.00-19.00

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

Rejestracja:
TAK

Jak wygląda naczynie krwionośne od środka? – pokaz
pomiarów ramanowskich
JCET – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Wstecz

Sala:
Budynek A, Sala A11
Godziny (10 osób na grupę):
19.00-20.00

Naczynie krwionośne jest jak cebula, ma warstwy! Ale
jakie i po co? Dowiemy się podczas pokazów oraz
zaglądniemy do środka naczynia krwionośnego okiem
spektroskopisty!

Rejestracja:
TAK

Pokaz pomiarów obrazowania ramanowskiego in vitro
komórek w modelach chorobowych
JCET – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Wstecz

Sala:
Budynek A, Sala A11
Godziny (10 osób na grupę):
20.00-21.00

Czy komórki się stresują? Jak wprowadzić komórki w
stan chorobowy? Co można zobaczyć na obrazach
spektroskopowych komórek? Na te i inne pytania
poznacie odpowiedź podczas prelekcji i pokazu techniki
obrazowania ramanowskiego komórek śródbłonka w
różnych modelach chorób cywilizacyjnych.

Rejestracja:
TAK

Szukając tlenu w erytrocycie - wykorzystanie spektroskopii
ramanowskiej do badań nad czerwonymi krwinkami
JCET – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Wstecz

Sala:
Budynek A, Sala A11
Godziny (10 osób na grupę):
21.00-22.00

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

Rejestracja:
TAK

Wykorzystanie techniki LC/MS/MS w badaniach próbek
biologicznych
JCET – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Wstecz

Sala:
Budynek A
Godziny (8 osób na grupę):
17.00-17.45
18.00-18.45
19.00-19.45
20.00-20.45

-

Rejestracja:
TAK

Instytut Fizjoterapii – Wydział Nauk o Zdrowiu
UJ CM

ul. Badurskiego 19

Powrót - mapa

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

Pomiary
podoskopowe/pedobarograficzne

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

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

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

Sala:
7
Godziny (10 miejsc na grupę):
18.00-19.00
19.00-20.00

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

Pomiary podoskopowe/pedobarograficzne

Instytut Fizjoterapii
Wstecz

Sala:
6
Godziny (10 miejsc na grupę):
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

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

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

Sala:
7
Godziny (5 miejsc na grupę):
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

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

Rejestracja:
TAK

Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Ul. Medyczna 9
Powrót - mapa

Magiczny świat
małego biochemika

Dr Eza i jej galaretki
życia

Kolorowy świat
grzybów

Wrażliwe i niewrażliwe
bakterie

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

Dlaczego rośliny
pachną?

Farmaceutyczne
ciekawostki w chemii
analitycznej

Fitochemiczne
laboratorium

Epoka żelaza, czyli
chemiczny sen
studentki

Epoka żelaza

> 10 r.ż.

Spotkanie z
hodowlami roślin
leczniczych in vitro

Jak projektuje się leki?

Jak kosmetyki
wpływają na skórę?

Czy Twoje znamię jest
groźne?

Laboratorium
detektywistyczne - odkryj
czym otruto bohatera
powieści Agathy Christie

Składniki bioaktywne
w kiełkach roślin
jadalnych

Czy moja wczorajsza
dieta spełniła
zapotrzebowanie mojego
organizmu na składniki
odżywcze?

Dlaczego powinniśmy
przestrzegać zasady
żywieniowej aby zjadać
codziennie przynajmniej 5
porcji warzyw lub owoców?

Legenda:

Wystawa

Warsztat

Wykład

Konkurs

Pokazy

5-7 lat

8-11 lat

12-15 lat

16+ lat

Magiczny świat małego biochemika
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
1/15, 0/15
Godziny (8 miejsc na grupę):
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00

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

Rejestracja:
TAK

Dr Eza i jej galaretki życia
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
0/113
Godziny (6 miejsc na grupę):
17.00-18.15

Zajęcia warsztatowe mające na celu zapoznanie
zwiedzających z metodami hodowli bakterii oraz
poznaniem podstawowego wyposażenia pracowni
mikrobiologicznej. Uczestnicy mogą wziąć udział w
ciekawych doświadczeniach mikrobiologicznych.

Rejestracja:
TAK

Kolorowy świat grzybów
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
0/113
Godziny (6 miejsc na grupę):
18.45-20.00

Zajęcia demonstracyjne, mające na celu
przedstawienie różnorodności grzybów związanych z
człowiekiem i występujących w jego otoczeniu.

Rejestracja:
TAK

Wrażliwe i niewrażliwe bakterie
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
0/113
Godziny (6 miejsc na grupę):
20.30-21.45

Zajęcia warsztatowe z demonstracją dostępnych
metod oceny wrażliwości bakterii na antybiotyki.

Rejestracja:
TAK

Postać leku od „rękodzielnictwa” po projektowanie
przestrzenne – rewolucja technologiczna
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
½, 1/17, 1/18, 1/19
Godziny (10 miejsc na grupę):
17.00-18.15
18.15-19.30
19.30-20.45
20.45-22.00

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

Dlaczego rośliny pachną?
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
01/5, budynek D
Godziny (20 miejsc na grupę):
17.00-18.00
18.30-19.30
20.00-21.00

Zwiedzający będą mogli nauczyć się rozpoznawania
roślin leczniczych (ziół), zawierających olejki
eteryczne. Samodzielnie będą przygotowywać i
oglądać preparaty pod mikroskopem. Zapoznają się z
różnymi sposobami gromadzenia olejków eterycznych
(włoski wydzielnicze; komórki, zbiorniki, przewody
olejkowe).

Rejestracja:
TAK

Spotkanie z hodowlami roślin leczniczych in vitro
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
1/12, budynek B
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

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

Rejestracja:
TAK

Farmaceutyczne ciekawostki w chemii analitycznej
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
Godziny (12 miejsc na grupę):
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z reakcjami
charakterystycznymi pozwalającymi wykryć popularne
kationy i aniony. Będą mieli możliwość wykonania
wybranych doświadczeń obrazujących przemiany
chemiczne.

Rejestracja:
TAK

Fitochemiczne laboratorium
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
1/4 , budynek D
Godziny (9 miejsc na grupę):
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

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

Rejestracja:
TAK

Jak projektuje się leki?
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
Godziny (16 miejsc na grupę):
17.00-17.45
18.00-18.45
19.00-19.45

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

Rejestracja:
TAK

Epoka żelaza, czyli chemiczny sen studentki
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
Aula A
Godziny (50 miejsc na grupę):
20.00-21.00

Pokaz doświadczeń chemicznych.

Rejestracja:
TAK

Epoka żelaza
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
Aula A
Godziny (16 miejsc na grupę):
17.00-17.45
18.00-18.45
19.00-19.45

Warsztaty chemiczne dla dzieci - reakcje barwne z
wykorzystaniem związków żelaza.

Rejestracja:
TAK

Jak kosmetyki wpływają na skórę?
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
Budynek B
Godziny (15 miejsc na grupę):
17.00-17.45
18.00-18.45
19.00-19.45
20.00-20.45

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

Rejestracja:
TAK

Czy Twoje znamię jest groźne?
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
Budynek B
Godziny (15 miejsc na grupę):
17.00-17.45
18.00-18.45
19.00-19.45
20.00-20.45

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

Rejestracja:
TAK

Laboratorium detektywistyczne - odkryj czym otruto
bohatera powieści Agathy Christie
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
015 (Sala ćwiczeniowa Katedry Toksykologii)
Godziny (8 miejsc na grupę):
18.00-18.55
19.05-20.00

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

Rejestracja:
TAK

Składniki bioaktywne w kiełkach roślin jadalnych – pozyskiwanie
ekstraktów z kiełków i badanie ich właściwości biologicznych
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
Budynek B, Zakład Bromatologii
Godziny (5 miejsc na grupę):
17.00-17.30
17.30-18.00

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z hodowlą i
pozyskiwaniem składników bioaktywnych z kiełków roślin
jadalnych. Omówiony zostanie skład ilościowy i jakościowy
kiełków oraz ich wartości odżywcze oraz zastosowanie
kiełków wybranych grup roślin jako "superfood". Uczestnicy
będą mieli możliwość samodzielnego zebrania
przygotowanych kiełków i zapoznania się z techniką
ekstrakcji za pomocą aparatu Soxhlet'a, a także badaniami
ekstraktów w kierunku oznaczania ich właściwości
przeciwnowotworowych.

Rejestracja:
TAK

Czy moja wczorajsza dieta spełniła zapotrzebowanie mojego
organizmu na składniki odżywcze?
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
Budynek B, Zakład Bromatologii
Godziny (4 miejsc na grupę):
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

Zadanie polega na przypomnieniu sobie i na oszacowaniu
ilości zjedzonych poprzedniego dnia produktów spożywczych,
wprowadzenie tych danych do programu komputerowego.
Uwzględniając płeć, wiek i masę ciała badanego, komputer
wyliczy jaką ilość energii, białka, tłuszczy, węglowodanów,
witamin i składników mineralnych otrzymał nasz organizm
oraz poda w jakim procencie zostały zrealizowane normy
żywieniowe (odpowiednia ilość składników odżywczych jaką
codziennie powinniśmy zjadać). Omówione zostaną produkty
spożywcze będące najlepszym źródłem brakujących w
badanej diecie składników pokarmowych.

Rejestracja:
TAK

Dlaczego powinniśmy przestrzegać zasady żywieniowej aby
zjadać codziennie przynajmniej 5 porcji warzyw lub owoców?
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wstecz

Sala:
Budynek B, Zakład Bromatologii
Godziny (4 miejsc na grupę):
17.00-18.00
18.00-19.00
20.00-21.00

W czasie zajęć zostaną wytłumaczone założenia programu
"jedz 5 porcji warzyw i owoców dziennie", co to jest porcja i w
jaki sposób możemy ją określić. Zajęcia będą polegały na
odważaniu porcji różnych warzyw i owoców, aby mona było
porównać wielkość porcji.

Rejestracja:
TAK

