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1 semestr DUT w Jaśle 
październik 2020 – styczeń 2021 

 

WYKŁADY ONLINE  
- brak limitu miejsc  
- link do wykładu wysyłany mailem do wszystkich zapisanych 
- wykład dostępny będzie przez 2 tygodnie od wyznaczonej daty 
………………………………………………………………………………………………………… 

1 wykład online – dostępny od 28 października 2020 
 
To tylko iluzja – Heweliusze Nauki 
Czy ufasz swoim oczom? Po tym wykładzie, możesz zmienić zdanie. Często zapominamy lub wręcz 
nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze oczy są jedynie narzędziem do obserwowania świata. 
Światło wpadające do wnętrza naszego oka, przetwarzane jest na impulsy elektryczne, które 
trafiają do mózgu. Od tego jak nasz mózg odczyta te impulsy, zależy to co zobaczymy. Obraz 
otaczającego nas świata powstaje w naszej głowie i okazuje się, że nie jest to obraz pozbawiony 
błędów. 
 

…………………………………………………………………………………………………………

2 wykład online – dostępny od 18 listopada 2020  
I Ty zostaniesz astronomem. Obserwacje nieba dla każdego - Radosław Pior 

Astronomia jest najstarszą nauką przyrodniczą. Ludzkość od tysiącleci obserwuje niebo. Znaki na 
nieboskłonie próbowali odczytywać nasi przodkowie z każdego kręgu kulturowego. Pozornie chaotyczne 
gwiazdy układają się w gwiazdozbiory. Na tle plastycznych wyobrażeń niebieskich konstelacji porusza się 
odwieczne Słońce, Księżyc i planety. W czasie wykładu, przygotowanego dla Dziecięcego Uniwersytetu 
Technicznego, Studenci spojrzą w gwiazdozbiory zarówno oczami amatora, jak i profesjonalisty. Poznają 
historie postaci znanych z nieboskłonu. Dzięki znakom zodiaku każdy sprawdzi swoje miejsce wśród 
niebieskich konstelacji. Wykład będzie też okazją do poznania nowoczesnego sprzętu astronomicznego.  
astronomowie używają do poznawania Wszechświata różnorodnych technik obserwacyjnych, z których 
najbardziej rozpowszechniona jest obserwacja przez teleskop. Wielu wspaniałych obserwacji dokonać można 
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jednak korzystając z oka nieuzbrojonego. Właśnie te proste sposoby obserwacji wieczornego nieba zostaną 
przedstawione Studentom w czasie wykładu. 

 
 

3 wykład online – dostępny od 9 grudnia 2020         
Cały kosmos w mojej głowie, czyli historie o mózgu – Joanna Kotek 
 
Wykład będzie opowiadał o podstawach neurobiologii, zarówno pod kątem anatomii, jak 
i funkcjonowania układu nerwowego. Studenci zdobędą takie informacje jak: gdzie mieści się 
pamięć, która część mózgu odpowiada za jazdę na rowerze, czy uczucia na pewno mieszczą się 
w sercu, jak spanie i picie wody wpływa na naukę. 
Celem wykładu jest wzrost rozumienia procesów zachodzących w mózgu oraz wiedzy na temat 
biologii człowieka. Na wykładzie przedstawione zostaną także strategie związane z efektywnym 
uczeniem się oraz higieną snu i pracy. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

4 wykład online – dostępny od 13 stycznia 2021  
Asterix i Obelix. Ile prawdy w komiksie o sprytnych Gallach i rzymskich Legionistach –Marcin 
Gostkowski 

Ile archeologii jest w znanych nam z popkultury przygodach Asterixa i Obelixa? Co tak naprawdę 
sprawiło najwięcej problemów Rzymianom podczas podboju Galii? Na zajęciach „spotkamy” się 
z rzymskim legionistą i sprytnym Gallem. Obejrzymy broń i przedmioty codziennego użytku 
charakterystyczne dla rzymskiego i celtyckiego kręgu kulturowego, porozmawiamy także 
o znaczeniu Rzymian dla ziem polskich i terenów Francji. Nasi „bohaterowie” opowiedzą o swoich 
zwyczajach, wierzeniach, ubiorze i ulubionych potrawach, a także o tym, co jest prawdą, a co fikcją 
w popularnej serii komiksów i filmów o Asterixie i Obelixie. 

………………………………………………………………………………………………………… 

NAUKOWE NIEDZIELE ONLINE  

Naukowe spotkania na żywo, dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku, na kanale Dolina 
Wiedzy na Youtubie. 

Terminy Naukowych Niedziel Online: 

 22 listopada 2020  - start godz. 14.00 

 6 grudnia 2020 - start  godz. 14.00 

 10 stycznia 2020 - start godz. 14.00  
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Warsztaty DUT 

-limit miejsc 135 osób, 
- kolejność zgłoszeń, 
- osobne zapisy dla dzieci zarejestrowanych wcześniej na wykłady online, 
-warsztaty odbywają się zawsze w sobotę. 
 

Harmonogram warsztatów DUT w Jaśle 

 1 spotkanie: 24 października 2020 - fizyka 

(studenci przynoszą formularze i otrzymują wyprawki) 

 

9.00-10.30 (1 grupa, 2 grupa, 3 grupa) 

11.00-12.30 (4 grupa, 5 grupa, 6 grupa) 

13.00-14.30 (7 grupa, 8 grupa, 9 grupa) 

• 2 spotkanie: 7 listopada 2020 - chemia 

9.00-10.30 (1 grupa, 2 grupa, 3 grupa) 
11.00-12.30 (4 grupa, 5 grupa, 6 grupa) 
13.00-14.30 (7 grupa, 8 grupa, 9 grupa) 
 
 

• 3 spotkanie: 28 listopada 2020 - programowanie 

9.00-10.30 (1 grupa, 2 grupa, 3 grupa) 
11.00-12.30 (4 grupa, 5 grupa, 6 grupa) 
13.00-14.30 (7 grupa, 8 grupa, 9 grupa) 
 

• 4 spotkanie: 19 grudnia 2020 - fizyka 

9.00-10.30 (1 grupa, 2 grupa, 3 grupa) 
11.00-12.30 (4 grupa, 5 grupa, 6 grupa) 
13.00-14.30 (7 grupa, 8 grupa, 9 grupa) 

 


