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Małopolska Noc Naukowców 

29 września 2017 r. piątek - godz. 16:00-20:00 

 

Kampus dydaktyczno-sportowy - Nowy Sącz „Wólki”, ul. Kościuszki 2 

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ 

Budynek A i Hala sportowa B 
 

 

Otwarcie Małopolskiej Nocy Naukowców  
– JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. 

Sala: aula 30 a 

Godziny: 16:00 

 

Wykłady 

 

 „Metafory w komunikacji giełdowej”  dr Krzysztof Nycz  

Sala: aula 30 a 

Godziny: 16:00-16:30 

 

 „Doping – ciemna strona sportu” dr Tomasz Cisoń  

Sala: aula 30 a 

Godziny: 16:30-17:00 

 

 „Literatura w erze Internetu” dr Michał Palmowski  

Sala: aula 30 a 

Godziny: 17:05-17:50 

 

 „Aktor tragiczny czy tragiczny aktor ? – coś więcej o poprawnym szyku wyrazu  

w języku polskim” dr Beata Lisowska  

Sala: aula 30 a 

Godziny: 17:55-18:40 

 

 „Strategie i taktyki komunikacji perswazyjnej” dr Michał Pulit  

Sala: aula 30 a 

Godziny: 18:45-19:30 
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Gry i konkursy 

 

 „Wyzwanie spadającego jajka”  Konkurs na konstrukcję, której elementem składowym 

jest jajko, ale tak zabezpieczone, że nie ulegnie rozbiciu, kiedy zostanie zrzucone z I 

piętra (regulamin konkursu na stronie www.pwsz-ns.edu.pl) 

Sala: 32 

Godziny: 18:00-19:00 

Dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej 

 

 „Kto pierwszy do celu?” gra/konkurs 

Sala: 38 

Godziny: 16:00-17:00, 19:00-20:00 

Dla uczniów starszych – od VI klasy SP 

 

   „Chłopska Szkoła Biznesu” gra/konkurs 

Sala: 38 

Godziny: 17:00-18:00 

Dla uczniów starszych – od VI klasy SP 

 

 „Najlepszy z 10” konkurs z dziedziny geografii 

Sala: 38  

Godziny: 18:00-18:50 

Dla uczniów starszych – od VI klasy SP 

 

  „Wstęga Möbiusa”  zabawa logiczna 

Sala: 35  

Godziny: 16:00-20:00 

Dla uczniów szkół podstawowych 

 

  „Wieża Hanoi” zabawa logiczna 

Sala: 35  

Godziny: 16:00-20:00 

Dla uczniów szkół podstawowych 

 

  „Skonstruuj bryłę” zabawa logiczna 

Sala: 35  

Godziny: 16:00-20:00 

Dla uczniów klas szkół podstawowych  

 

  „Tangramy magiczne” zabawa logiczna 

Sala: 35  

Godziny: 16:00-20:00 

Dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjalistów 

 

  „Jednym ruchem zmień figurę” zabawa logiczna 

Sala: 35  

Godziny: 16:00-20:00 

Dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjalistów 
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Warsztaty 

 

 Warsztaty z wymowy w zakresie języka angielskiego  

Sala: 12  

Godziny: 16:00-19:30 

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych 

 

 Zakręcone konstrukcje Uczestnicy z materiałów codziennego użytku (np. kubków 

plastikowych, patyczków, taśmy, makaronu, balonów) będą konstruowali tematyczne 

obiekty  

Sala: 31 

Godziny: 16:00 – 20:00  

 

 Ocena postawy ciała uczniów, diagnostyka fizjoterapeutyczna 

Sala: pracownia diagnostyki postawy (I piętro), wejście nad pływalnią lub wejście z budynku A,   

Godziny: 16:30-19:00 

Rejestracja bezpośrednio przed rozpoczęciem, limit osób: ok. 30 (wymagane zgody rodziców 

lub opiekunów) 

 

 Badanie densytometryczne tkanki kostnej u osób dorosłych 

Sala: pracownia fizjologii i biochemii (I piętro), wejście nad pływalnią lub wejście z budynku A,    

Godziny: 18:30-20:00 

Rejestracja bezpośrednio przed rozpoczęciem, limit osób: ok. 15 

 

 Pomiary antropologiczne oraz obliczanie wskaźników wagowo-wzrostowych 

Sala: 42  

Godziny: 18:30-20:00 

Rejestracja bezpośrednio przed rozpoczęciem, limit osób: ok. 25 (wymagane zgody rodziców 

lub opiekunów) 

 

 Oceń z nami swoje stopy i sprawdź czy nosisz prawidłowe obuwie 

Sala: sala fitness, hala B, I piętro 

Godziny: 19:00-20:00 

Rejestracja bezpośrednio przed rozpoczęciem, limit osób: ok. 15 wg kolejności zgłoszeń 

 

 Masaż jako zabieg profilaktyczno-terapeutyczny 

Sala: pracownia fizjoterapii, sala masażu i terapii manualnej, wejście nad pływalnią lub z 

budynku A, 

Godziny: 16:30-18:30 

 

 W zdrowym ciele zdrowy duch – gimnastyka dla wszystkich dzieci 

Sala: hala F 

Godziny: 17:00-19:30 

Rejestracja bezpośrednio przed rozpoczęciem, limit osób: ok. 40 (wymagany strój i obuwie 

sportowe) 

 

 Warsztaty rekreacyjno-sportowe 

Sala: hala B 

Godziny: 16:30-18:30 

Rejestracja bezpośrednio przed rozpoczęciem, limit osób: ok. 40 (wymagany strój i obuwie 

sportowe) 
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 Pokazy wybranych elementów sztuk walki 

Sala: hala B 

Godziny: 16:30-18:30 

Rejestracja bezpośrednio przed rozpoczęciem, limit osób: ok. 40 (wymagany strój i obuwie 

sportowe) 

 

 Doskonalenie elementów nauki pływania dla dzieci i młodzieży 

Basen 

Godziny: 16.30 – 18.30 (zmiana grup co 30 min.) 

Rejestracja przed rozpoczęciem, od godz. 16:10 w recepcji pływalni, limit jednej grupy do 30 

osób  (wymagane: strój pływacki, czepek) 

 

 

Prezentacje i pokazy 

 

 Postępowanie w fazie ostrej po urazie narządu ruchu – przykłady  

Sala: hala B, sala fitness na I piętrze 

Godziny: 16.30-18.00 

 

 Aplikacje kinesiology tapingu w wybranych problemach terapeutycznych 

Sala: hala B, sala fitness na I piętrze 

Godziny: 16.30-18.00 

 

 Dlaczego bolą plecy? Ćwiczenia ruchowe stosowane w profilaktyce dolegliwości 

bólowych kręgosłupa 

Sala: hala B, sala fitness na I piętrze 

Godziny: 16.30-18.00 

 

 Zastosowanie treningu w warunkach niedotlenienia - jako uzupełnienie leczenia 

chorób cywilizacyjnych prezentacja gabinetu hipoksji 

Sala: hala B, pracownia fizjologii i biochemii na parterze 

Godziny: 17.15-18.45 

 

 Wysiłek fizyczny w wysokiej temperaturze otoczenia; jak można pomóc sportowcom 

osiągać lepsze wyniki? prezentacja komory termoklimatycznej 

Sala: hala B, pracownia fizjologii i biochemii na parterze 

Godziny: 17.15-18.45 
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Kampus dydaktyczno-sportowy - Nowy Sącz „Wólki”, ul. Kościuszki 2 

INSTYTUT ZDROWIA 

Budynek G 
 

Warsztaty i pokazy 

 

 Anatomia dla wszystkich  

Sala: 1 

Godziny: 16:00 – 20:00  

 

 Pomiar i interpretacja masy ciała (tłuszczowa, beztłuszczowa m.c) 

Warsztaty dla osób pełnoletnich  

Sala: 1 

Godziny: 16:00 – 20:00  

 

 Pomiar i ocena ciśnienia tętniczego krwi, pomiar ostrości wzroku 

Sala: 1 

Godziny: 16:00 – 20:00  

 

 Przypadki symulowane z udziałem studentów Ratownictwa Medycznego  

pokaz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, pokaz sprzętu do szkolenia 

ratowników medycznych  

Sala: 2 

Godziny: 16:00 – 20:00  

 

 Pielęgnacja dziecka - noworodka i niemowlęcia 

Sala: 4 

Godziny: 16:00 – 20:00  

 

 Pielęgnacja pacjenta obłożnie chorego w warunkach domowych (zabiegi i czynności 

higieniczne, pielęgnacyjne, transport, przemieszczenie chorych)   

Sala: 4 

Godziny: 16:00 – 20:00  
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INSTYTUT TECHNICZNY 

Nowy Sącz, ul. Zamenhofa 1a 
 

Wykłady 

 

 „Historia i współczesność systemów audio”, prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis  

Sala: 0.7 (aula) 

Godziny: 17:00-17:30 

 

 „Diagnostyka medyczna i techniczna – podobieństwo i zapożyczenia”, dr hab. inż. Jerzy 

Langman 

Sala: 0.7 (aula) 

Godziny: 17:35-18:05 

 

 „Największe wodospady świata”, dr Witold Przygoda 

Sala: 0.7 (aula) 

Godziny: 18:10-18:40 

 

 „Przyczyny i skutki wypadków drogowych”, dr inż. Tomasz Kądziołka 

Sala: 0.7 (aula) 

Godziny: 18:45-19:15 

 

 „Komputerowa diagnostyka znamion barwnikowych”, dr Grzegorz Surówka 

Sala: 0.7 (aula) 

Godziny: 19:20-19:50 

 

Laboratoria 

 

 Laboratorium metrologii – świat w powiększeniu i pokazy działania specjalistycznych 

urządzeń pomiarowych 

Sala: 0.1 

Godziny: 16:00-20:00 

 

 Laboratorium produkcji żywności - eksperymenty molekularne 

Sala: 0.3 

Godziny: 16:00-18:30 

 

 Laboratoria mechatroniki samochodowej  

Sala: 0.4 i 0.5 

Godziny: 16:00-20:00 

 

 Laboratorium obróbki elektroerozyjnej - pokaz laboratoryjnego procesu 

elektrodrążenia, tokarka elektroerozyjna, obrabiarki CNC 

Sala: 0.6 

Godziny: 16:00-20:00 

 

 

Pokazy i eksperymenty 

 

 Pokaz doświadczeń fizycznych (grupy co ok. 30 min)  

Sala: 1.10 

Godziny: 16:00-20:00 
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 Chemia a środowisko  
Sala: 0.10 

Godziny: 16:00-20:00 

 

 Systemy alarmowe 

Sala: 2.6 

Godziny: 16:00-17:50 

 

 Laboratorium urządzeń elektrycznych 

Sala: 2.3 

Godziny: 16:00-20:00 

 

 Roboty mobilne 

Sala: 2.4 

Godziny: 16:00-20:00 

 

 Mikrokomputery we współczesnej technice – Raspberry Pi w akcji  
Sala: 2.4 

Godziny: 18:00-20:00 

Dla wszystkich chętnych 

 

 Przemysłowe układy regulacji 

Sala: 2.4 

Godziny: 16:00-18:00 

Dla wszystkich chętnych 

 

Warsztaty 

 

 Warsztaty komputerowe dla uczniów szkół podstawowych 

Sala: 1.6 

Godziny: 18:05-20:00 

Rejestracja bezpośrednio przed rozpoczęciem u prowadzącego 

 

 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu 

Drogowego 
Sala: 0.8 i plac przed budynkiem Instytutu Technicznego 

Godziny: 16:00-20:00 

 

Konkursy 

 

 Konkurs wiedzy technicznej  

Sala: 2.1 

Godziny: 17:00-18:30 

Rejestracja: osobiście w dniu konkursu od godz. 16:45, bezpośrednio u prowadzącego 

Dla uczniów w wieku 13-15 lat 

 

 Konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych 

Sala: 2.8 

Godziny: 17:00-18:00 (I tura);  18:00-19:00 (II tura – w przypadku większej liczby chętnych);   

Rejestracja: osobiście w dniu konkursu od godz. 16:45, bezpośrednio u prowadzącego 

Dla uczniów szkół podstawowych, klasy IV-VI 
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ZAPRASZAMY 

 

WSTĘP WOLNY! 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

 

Wszelkie aktualizacje dostępne są na stronie www.pwsz-ns.edu.pl 
 

 
 

 

 

 

Mapka Kampusu dydaktyczno-sportowego, ul. Kościuszki 2 

 

 

http://www.pwsz-ns.edu.pl/

