
Zajęcia dodatkowe dla studentów UŚM 
 
Co na nas „wpływa” gdy zanurkujemy? — nurkowanie z nauką (zajęcia na basenie) 
Opis: Zapoznanie ze sprzętem nurkowym i podstawami fizjologii i fizyki nurkowania. 
Pierwsza lekcja nurkowania. 
Czas trwania: od 19:15 do 20:45 zajęcia teoretyczne, od 21:00 do 22:30 zajęcia praktyczne 
Miejsce: basen w Lędzinach 
Cena: 60 zł 
 
Skąd wiemy że mózg pracuje — rezonans funkcjonalny 
Opis: Rezonans magnetyczny to nieinwazyjna technika obrazowania szeroko 
wykorzystywana w medycynie. Studenci poznają podstawy działania rezonansu oraz zobaczą 
możliwości wykorzystania nowych technik, które pozwalają sprawdzić funkcjonowanie 
naszego mózgu. Czy w dzisiejszych czasach, kiedy maszyny poznają funkcjonowanie 
naszego mózgu a może i nasze myśli, czy już nie będziemy mieli żadnych tajemnic? 
Czas trwania: 120 minut 
Miejsce zajęć: Katowice 
Cena: 40 zł 
 
Kurs fotograficzny  
Opis: Każdy może robić zdjęcia i zapewne większość z nas to czyni ale czy wiemy jak zrobić 
dobre i ciekawe zdjęcie? Co to jest fotografia? Jak uchwycić „ten” jeden moment na zdjęciu, 
którym wszyscy się będą zachwycać? Jak na zdjęciach pokazać uczucia?  
Czas trwania: 3 spotkania po 120 minut 
Miejsce: Katowice 
Cena: 100 zł 
 
Zwiedzanie Centrum Informacji Naukowej  i Bibliotek i Akademickiej Uniwersytetu 
Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
Opis: Na zajęciach studenci poznają infrastrukturę i funkcjonowanie nowoczesnego Centrum 
Informacji Naukowej  i Biblioteki Akademickiej. Dowiedzą się, skąd naukowiec czerpie 
informacje potrzebne do pracy. Poznają bibliotekę „od kuchni” i wejdą do pomieszczeń 
dostępnych tylko bibliotekarzom. 
Czas trwania: 60 minut 
Miejsce: Katowice 
 
Zwiedzanie Radia Katowice 
Opis: Studenci będą mieli możliwość zwiedzenia siedziby Radia, a także wziąć udział  
w próbnym nagraniu audycji radiowej. Studenci zobaczą, jak powstaje audycja radiowa,  
a zainteresowani będą mogli wziąć udział w prawdziwym nagraniu. Będą mieli również 
szansę, pod okiem Pani Redaktor Beaty Tomanek, poprowadzić audycję.  
Czas trwania: 60 minut 
Miejsce: Katowice 
 
Mammografia — czy to ważne badanie? Jak się je wykonuje? 
Opis: W Polsce co roku na raka piersi zapada ok. 10000 kobiet. Propozycja niniejszych 
warsztatów ma na celu nie tylko zapoznanie studentów z techniką diagnozowania chorób 
piersi wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie, ale przede wszystkim uświadomienie 
problemu wczesnego wykrywania chorób piersi. Podczas zajęć Studenci zobaczą fantomy 
służące do nauki badania piersi oraz zapoznają się ze znaczeniem badań mammograficznych.  
Czas trwania: 120 minut 
Miejsce: Ruda Śląska 
Cena: 40 zł 



 
Wspinaczka na skrzynki 
Opis: Każdy z nas może być Spidermanem. Podczas zajęć przedstawione zostaną zasady 
fizyki rządzące wspinaczką, następnie każdy uczestnik spróbuje swoich sił we wspinaczce  
na wieżę ze skrzynek. Gotowi na to wyzwanie? 
Czas trwania: 60 minut 
Cena: 30 zł 
 
Zajęcia plastyczne 
Opis: Pod okiem doświadczonego instruktora będziesz miał możliwość rozwinąć swój talent  
i poznać prawidła rządzące szkicem i obrazem. Zajęcia stanowią doskonałą okazję  
do rozwinięcia swojego talentu. 
Czas trwania: 120 minut 
Miejsce: Katowice 
Cena: 40 zł 
 
 


