
 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI - ZAPRASZA 

 

Z uwagi na ograniczenia w poruszaniu się po uczelni, spowodowane 

zagrożeniem pandemicznym, zapraszamy na wydarzenia online 

organizowane przez Uniwersytet Zielonogórski. 

  

  

Zapraszamy młodzież, nie tylko maturalną, do uczestnictwa w zajęciach pod hasłem: 

„To się przyda" oraz wykładów dla nauczycieli pod hasłem „Z szerszej perspektywy".  

Tematyka zajęć i wykładów dotyczy różnych dziedzin nauki. Spotkania są bezpłatne 

i z uwagi na pandemię, odbywają się online w godzinach popołudniowych.   

Zapisy wraz z informacją o tematach i opisach zajęć znajdują się w poniższych formularzach. 

Prosimy o przekazanie informacji uczniom i nauczycielom z Państwa szkoły.  

„To się przyda" – zajęcia dla młodzieży: 

Link do formularza: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjmmQGqGw0CvtTVnsskm2D05wThaK5Saro

aMDEAD5Y8hQLNg/viewform 

 

„Z szerszej perspektywy" – wykłady dla nauczycieli:  

Link do formularza: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyGuq04anXhDZAvGjXszaDzVMgLX8-

KhYlnTUbvVdqFr_6Ng/viewform 

 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie Biura Promocji UZ (www.bp.uz.zgora.pl) 

 

Poniżej prezentujemy zajęcia dla uczniów w ramach cyklu „To się przyda", które odbędą się w 

styczniu br.: 

  

Wydział Fizyki i Astronomii: 

19.01.2022 r., godz. 15.30 do 17.45 – Demonstrowanie ruchów drgających i falowych – dr 

Stefan Jerzyniak, mgr Sebastian Kruk. 

27.01.2022 r., godz. 16.00 do 18.30 – Zajęcia dla maturzystów – dr Marcin Marć. 
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Wydział Humanistyczny: 

20.01.2022 r., godz. 12.30 – Wielowymiarowość pojęcia prawdy – prof. dr hab. Krzysztof 

Kilian. 

 

Wydział Nauk Biologicznych  

26.01.2022 r.,  godz. 17.00 do 18.30 – Genetyczne ABC – dr Elżbieta Heger, dr Dżamila 

Bogusławska. 

31.01.2022 r., godz. 16.00 do 16.45 – Kalorie – gromadzenie i wydawanie. Czy da się je łatwo 

policzyć?– dr Artur Wandycz. 

31.01.2022 r., godz. 17.00 do 17.45 – Wysiłek fizyczny – jak to działa? – dr Artur Wandycz. 

31.01.2022 r., godz. 18.00 do 18.45 – Mowa ciała – dr Artur Wandycz. 

 

Wydział Nauk Społecznych           

 20.01.2022 r., godz. 16.00 – Pszczoły i ludzie: wprowadzenie do wiedzy o życiu społecznym – 

dr Magdalena Pokrzyńska.24.01.2022 r., godz. 14.00 – Przestępca – kto to taki?– dr Ernest 

Magda.24.01.2022 r., godz. 17.00 – Jak dbać o higienę umysłu i szybciej się uczyć? – dr Natalia 

Gumińska – wykład przeniesiony z 17.01.2022 r. z uwagi na chorobę wykładowczyni. 

24.01.2022 r., godz. 17.30 do 18.30 – Dotknąć i usłyszeć – czyli – jak pokazać niewidomym 

sztukę?– dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ.27.01.2022 r., godz. 16.00 do 16.45 – 

Pszczoły i ludzie:  kultura – dr Magdalena Pokrzyńska.31.01.2022 r., godz. 17.30 do 18.30 – 

Czytam, więc jestem – o różnych mutacjach mola książkowego – dr hab. Małgorzata 

Czerwińska, prof. UZ. 

  

Poniżej prezentujemy zajęcia dla nauczycieli w ramach cyklu „Z szerszej perspektywy", 

które odbędą się w styczniu br.: 

Wydział Fizyki i Astronomii: 

20.01.2022 r., godz. 17.00 do 17.45 – Astronomiczne oczy i uszy przyszłości – dr hab. Wojciech 

Lewandowski, prof. UZ. 

  

Wydział Humanistyczny: 

20.01.2022 r., godz. 12.30 – Wielowymiarowość pojęcia prawdy – prof. dr hab. Krzysztof 

Kilian. 



  

Wydział Nauk Biologicznych  

19.01.2022 r., godz. 16.00 – Coaching żywieniowy – inicjatywa na czas nieokreślony – dr 

Justyna Korycka-Korwek. 

27.01.2022 r., godz. 17.00 do 17.45 – Recykling dla bioróżnorodności – dr Elżbieta Roland. 

27.01.2022 r., godz. 17.00 do 18.30 – Choroby genetycznie uwarunkowane – dr Elżbieta Heger, 

dr Dżamila Bogusławska. 

  

Wydział Nauk Społecznych 

27.01.2022 r., godz. 17.00 – Konflikt pamięci w Polsce współczesnej - wybrane zagadnienia – 

dr  Anna Ratke-Majewska. 

  

W roku akademickim 2021/2022 Koło Laboratorium Matematyczne „Paradoks" 

zaprasza na „Maturalny Paradoks" comiesięczne zajęcia adresowane do uczniów szkół 

ponadpodstawowych, podczas których zostanie przećwiczony materiał potrzebny do 

matury (nie tylko!). Szczegóły na stronie koła i na 

Facebooku: https://www.facebook.com/LaboratoriumMatematyczneParadoksUZ  

  

Ponadto w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 18.00 na tej samej stronie: 

https://www.facebook.com/LaboratoriumMatematyczneParadoksUZ będą pojawiać się 

zagadki matematyczne. Na najlepszych uczestników konkursu czekają nagrody! 

                             

Wraz z zielonogórskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, który ma 

siedzibę przy Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ zachęcamy uczniów 

Państwa szkoły do wzięcia udziału  w konkursie uczniowskim im. Pawła Domańskiego, 

organizowanym m.in. przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. 

  

Ten konkurs to elitarne zawody. Zwyciężyć w nim można jedynie wtedy, gdy przedstawi się 

samodzielne matematyczne dokonanie. Nic dziwnego, że jego laureaci są potem (po 

ćwierćwieczu to już wiadomo na pewno) wybitnymi matematykami. Tak się nawet zdarzyło, 

że w 2003 roku opiekunką zdobywczyni złotego medalu była laureatka jednego z pierwszych 

konkursów - dziś już profesor jednego z czołowych uniwersytetów. Ale nie jest to regułą - 

ciekawe prace organizatorzy konkursu otrzymują z wielu szkół z różnych regionów Polski. 

https://www.facebook.com/LaboratoriumMatematyczneParadoksUZ
https://www.facebook.com/LaboratoriumMatematyczneParadoksUZ


Obecnie trwa 44. edycja tego konkursu. Jego organizatorzy zachęcają, by spróbować w nim 

swoich badawczych sił! Zgłoszenia są przyjmowane do 30 kwietnia 2022 roku poprzez 

formularz zgłoszeniowy, vide: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6VCPFbLHe5mOzs5u8KvrnnhWMxFguuNX

SXJQW-Owtkt-z-A/viewform . Prace konkursowe powinny opisywać oryginalne odkrycia 

matematyczne autora, który nie ukończył jeszcze edukacji szkolnej. Szczegółowy regulamin 

znajduje się na stronie: 

http://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/regulamin/ . 

  

Na stronie http://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich  znajdują się 

wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu. 

                             

Skarpetki dla przyszłych studentów! 

Zapraszamy do zakupu skarpetek uniwersyteckich z hasłem kampanii promocyjnej naszej 

uczelni: Weź kierunek na UZ. 

Link do zakupu: https://sosocks.pl/pl/skarpety/50-122-we%C5%BA-kierunek-na-uz.html#/1-

rozmiar-35_37  

  

*       *       * 

  

*       *       * 
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