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SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALO ŚCI KOŁA NAUKOWEGO „HOMUNCULUS” 

W OKRESIE 1 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2010 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 konferencji naukowej. 

 

W okresie od stycznia do kwietnia członkowie Koła kontynuowali realizację projektu 

badawczego pt. „Rola suplementacji diety w związki o działaniu „antystresowym” na 

wywołane przez stres zmiany zdolności uczenia się u szczurów”. Prace przeprowadzone 

zostały w Katedrze Fizjologii Zwierząt i objęły doświadczenia na 20 szczurach. Wyniki 

doświadczeń zaprezentowane zostały na konferencji naukowej. Dokumentacja wyników 

doświadczeń została zamieszczona na stronie koła: www.biotech.ug.gda.pl/users/homunculus.  

 

W dniach 23 – 25 kwietnia, członkowie Koła – Adam Kozłowski, Ewelina Kurowska, 

Izabela Michalska, Julia Wrzeciono, Kacper Ptaszek, Katarzyna Kozłowska i Marta 

Krzyżanowska – uczestniczyli w odbywającym się w Krakowie III Ogólnopolskiej 

Neurokonferencji Studenckiej ‘Neuronus’. Na konferencji członkowie zaprezentowali (na 

sesji plakatowej) wyniki dwóch projektów Koła: „Wpływ bodźców seksualnych na 

zachowania lękowe u szczurów” oraz „Rola suplementacji diety w związki o działaniu 

„antystresowym” na wywołane przez stres zmiany zdolności uczenia się u szczurów”. 

Abstrakty zostały zamieszczone na stronie koła: www.biotech.ug.gda.pl/users/homunculus. 



Udział członków Koła w Konferencji oraz druk plakatów został sfinansowany ze środków 

Prorektora ds. Studenckich, Dziekana Wydziału Biologii UG, Parlamentu Studentów UG oraz 

Katedry Fizjologii Zwierząt UG.  

 

Realizacja planowanego i przygotowywanego projekt pt. „Uzależniające właściwości 

dopalaczy”, ze względu na zmianę prawa dotyczącego obrotem tymi substancjami, została 

zawieszona. 

 

W październiku przeprowadzono nabór nowych członków Koła. Liczba członków koła 

na koniec roku 2010 wynosiła 61, w tym 26 z ostatniego naboru. 

 

W listopadzie rozpoczęto równoległe doświadczenia do dwóch projektów: „Czynniki 

decydujące o wyborze samic przez samce szczurów” oraz „Czynniki zewnętrzne wpływające 

na zmianę statusu socjalnego u szczurów”.   

 

Członkowie Koła uczestniczyli ponadto w projektach realizowanych przez 

pracowników Katedry Fizjologii Zwierząt oraz organizowali zebrania Koła, w tym spotkanie 

wigilijne. 

 

Członkowie Koła brali czynny udział w obchodach 40-lecia Biologii na Uniwersytecie 

Gdańskim, startując w konkursie dla kół naukowych. Członkowie Koła mieli również istotny 

wkład w organizację i przeprowadzenie Bałtyckiego Festiwalu Nauki. 
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