
 
 
 
 

 
 

Gdańsk, 9 stycznia 2009 r. 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALO ŚCI KOŁA NAUKOWEGO „HOMUNCULUS” 

W OKRESIE 1 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2008 R. 

 

 

W okresie objętym sprawozdaniem członkowie Koła Naukowego „Homunculus” 

realizowali cele statutowe organizacji, a w szczególności kształtowali życie naukowe wśród 

studentów, prowadzili w ramach i pod kierownictwem uczelni prace naukowe w celu 

wyrobienia samodzielności badawczej oraz uczestniczyli w konferencjach towarzystw 

naukowych. 

 

W okresie od 15 stycznia do 31 maja 2008 r. członkowie Koła realizowali projekt 

badawczy pt. „Amfetamina a pozycja socjalna i układ odpornościowy”. Prace 

przeprowadzone zostały w Katedrze Fizjologii Zwierząt i objęły doświadczenia na 

30 szczurach zgodnie z projektem przedłożonym w Parlamencie Studenckim Uniwersytetu 

Gdańskiego w celu prośby o dofinansowanie. Środki przyznane przez Parlament Studentów 

(400 zł) zostały wykorzystane w całości. 

 

W okresie od 20 lutego do 30 kwietnia 2008 r. członkowie Koła realizowali projekt 

badawczy pt. „Wpływ bodźców seksualnych na uczenie się u szczurów”. Prace, sfinansowane 

ze środków Katedry Fizjologii Zwierząt, objęły doświadczenia na 13 szczurach. 

 

W okresie od 30 października do 10 grudnia 2008 r. członkowie Koła realizowali 

projekt badawczy pt. „Wpływ bodźców seksualnych na behawior eksploracyjny”. Prace, 

sfinansowane ze środków Katedry Fizjologii Zwierząt, objęły doświadczenia na 16 szczurach. 



W dniach 11 – 13 kwietnia 2008 r., członkini Koła, p. Anna Szulc uczestniczyła w 

odbywającej się w Krakowie I Ogólnopolskej Neurokonferencji Studenckiej „Neuronus” i 

prezentowała pracę pt. „Mapowanie reakcji pokarmowych wywołanych elektryczną 

stymulacją okolicy brzusznego pola nakrywki śródmózgowia”. Przejazd p. Szulc do Krakowa 

finansowany (w kwocie 150 zł) było ze środków Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

 

W dniach 11 – 13 kwietnia 2008 r., członek Koła, p. Wojciech Pałasz uczestniczył w 

odbywającej się w Krakowie I Ogólnopolskej Neurokonferencji Studenckiej „Neuronus” i 

prezentowała pracę pt. „Mapowanie reakcji dyskinetycznych i rotacji kontralateralnych 

indukowanych stymulacją elektryczną okolicy niskowzgórza u szczura”. Przejazd p. Pałasza 

do Krakowa finansowany (w kwocie 150 zł) było ze środków Prorektora Uniwersytetu 

Gdańskiego ds. Studenckich. 

 

W dniach 8 – 10 maja 2008 r., członkowie Koła, p. Judyta Zabielska i p. Marek 

Ziółkowski uczestniczyli w odbywającej się w Gdańsku 16th International Student Scientific 

Conference for Students and Young Doctors i prezentowali pracę pt. „Influence of social 

status and its change on the morphology of the peripheral blood in rats”. Udział studentów w 

Konferencji finansowany (w kwocie 80 EUR) był ze środków Dziekana Wydziału Biologii, 

Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

W dniach 12 – 14 maja 2008 r., członkowie Koła, p. Agnieszka Milewczyk i p. Marek 

Ziółkowski uczestniczyli w odbywającej się we Wrocławiu VI Konferencji Naukowej 

Studentów i prezentowali pracę pt. „Wpływ stresu socjalnego na układ odpornościowy u 

szczurów”. Udział studentów w Konferencji finansowany (w kwocie 540 zł) był ze środków 

Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

W dniach 15 – 16 maja 2008 r., członkowie Koła, p. Anna Żalis i p. Dorota Redzimska 

uczestniczyły w odbywającej się we Wrocławiu XIII Międzynarodowej Konferencji 

Studenckich Kół Naukowych i prezentowały pracę pt. „Wpływ zmiany statusu socjalnego na 

układ odpornościowy u szczurów”. Udział studentów w Konferencji finansowany (w kwocie 

440 zł) był ze środków Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego ds. Studenckich. 

 

 



Członkowie Koła uczestniczyli ponadto w projektach realizowanych przez 

pracowników Katedry Fizjologii Zwierząt oraz Bałtyckim Festiwalu Nauki. 
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Prezes KN „Homunculus” 

Monika Świderska 
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Opiekun KN „Homunculus” 

dr Wojciech Glac 

 

 

 

 

 


