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18:00-18:05

18:05-18:10

Zagrożone gatunki
(6:08)

18:10-18:15

18:15-18:20

18:20-18:25

Jedna komórka - wiele roślin!
(10:30)

Piękna Hela-komórki, które zmieniły medycynę
(12+)
Ruch obrotowy
(12+)
Projekt Kolegiata
(10+)
Programowanie w NetLogo na przykładzie
układu drapieżnik-ofiara
(16+)

18:25-18:30

18:30-18:35

Harfa laserowa
(4:30)

18:3518:40

18:4018:45

18:4518:50

18:5018:55

18:5519:00

19:00-19:05

Wybory, czyli pięta achillesowa demokracji
(35:01min.)

Czy nauki eksperymentalne mogą rozwijać
się bez technologii komputerowych?
(10+)

Kolej na matematykę
(10+)

Minimalizm ekologiczny jako filozofia
prozdrowotnego trybu życia
(12+)
Cele molekularne w zaawansowanych
terapiach nowotworowych
(12+)

Życie w jeziorze okiem
nurka
(12+)
Jak obejrzeć film oczami
wyobraźni?
(10+)

Podróze wschodoznawcze - Odessa
???brak pliku-czekam na potwierdzenie

Buduj. Programuj. Baw się!
(6+)

19:05-19:10

19:10-19:15

19:15-19:20

Top 5 najdziwniejszych szczęk
w dziejach ziemi
(8:05)

Ptaki w mieście oraz
zagrożenia, które na nie czyhają
(10+)

Piękno symetrii i porządek
(12+)

Antropocen-co to za zwierz?
(10+)

Krótki przewodnik po matematycznym
programowaniu w Pythonie
(14+)

Jak SARS-COv2 podbił 2020
rok?
(12+)

W świecie zdrowia i urody
(7+)

prof. dr ha b.
Andrzej
Mi zga js ki
Wydzi a ł
Geogra fi i
SpołecznoEkonomi cznej
i Gos poda rki
Przes trzennej
UAM mi zga j@a mu.ed
u.pl
|Ekol ogi a pod
kątem
ekonomi czno
s połęcznym

502158987

19:20-19:25

19:2519:30

Animacjaprojektujemy
kreskówkę!
(4:18)

19:3019:35

19:35-19:40

19:40-19:45

Panie z nadnoteckich kurhanów
(15:03)

Odkrywamy różnorodność językową
w Hiszpanii
(8+)

19:45-19:50

19:50-19:55

19:5520:00

20:0020:05

Pociąg magnetyczny
(8:58)

3=11 trochę o systemach liczbowych
(12+)

Czy wiesz czym oddychasz?
(7+)

Miejski rolnik
(8+)

Tropem naszych ssaczcych przyjaciół
(10+)

System więziennictwa w okresie
stalinowskim
(12+)

Hałas turbin wiatrowych
(10+)

Spacer po Bibliotece Wydziału Matematyki i
Informatyki
(8+)

Fale i oddziaływania
(10+)

20:0520:10

20:1020:15

20:1520:20

20:20-20:25

20:25-20:30

Świat dawnych map
(30:52)
Dlaczego wierzymy w
zjawiska paranormalne?

20:3020:35

20:3520:40

20:4020:45

20:45-20:50

20:50-20:55

20:5521:00

Owady - naturalny system wspomagający biorecykling
(20:02)

Jedna komórka wiele roślin!
(8+)

Top 5 najdziwniejszych szczęk w
historii ziemi
(8+)

Harfa laserowa
(10+)

Świat dawnych map
(10+)

Owady-naturalny system
wspomagający biorecykling
(10+)

Panie z nadnoteckich
kurhanów
(10+)

Animacja -robimy kreskówkę
(8+)

Zagrożone gatunki
(3+)

(12+)

dr Michał KupczykWydział Biologii
kupczykm@amu.edu.pl
| ekologia pod katem
nauk przyrodniczych
791 771 681

21:0021:05

21:0521:10

21:10-21:15

21:15-21:20

Kreatywnie o tłumaczeniu
(16:45)

Wybory, czyli pięta achillesowa
demokracji
(12+)
Pociąg magnetyczny
(10+)

21:2021:25

21:2521:30

21:3021:35

21:35-21:40

Miejska łąka
(22:14)

Kreatywnie o tłumaczeniu
(12+)

21:40-21:45

21:4521:50

21:5021:55

21:55-22:00

Muzem Ziemi
(18:17)
Miejska łąka
(22:14)
(8+)

Muzem Ziemi
(8+)

