
 

 

Gdańsk, 8 stycznia 2014 r. 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO „HOMUNCULUS” 

W OKRESIE 1 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2013 R. 

 

 

W dniu 11 stycznia 2013 r. Koło uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji Noc Biologów. 

W ramach imprezy organizowanej na naszym Wydziale przeprowadziliśmy warsztaty  

pt. „Testy behawioralne u zwierząt”, „Zbadaj swój refleks” oraz „Sprawdź jak Twoje serce 

pracuje w nocy”.  

 

W okresie od stycznia do maja 2013 r. członkowie Koła realizowali wspólnie  

z uczniami Koła Hydra z I LO w Nowym Dworze Gdańskim projekt pt. „Poziom odwagi  

w czasie ekspozycji na różne sytuacje stresowe u szczurów”. Współpraca z Kołem Hydra 

odbywa się w ramach umowy patronackiej jaką zawarł Wydział Biologii z I LO w Nowym 

Dworze Gdańskim. Opis, cele oraz wyniki projektu można znaleźć na stronie internetowej 

Koła: www.homunculus.ug.edu.pl/projekt-odwaga.html. 

 

W dniach 14 – 16 marca 2013 r. Koło współorganizowało III edycję Dni Mózgu  

w Trójmieście. W ramach akcji, w której wzięło udział ponad 3000 osób, odbyło się  

10 wykładów, 15 warsztatów rezerwowanych, 18 warsztatów ogólnodostępnych oraz  

2 konkursy. Wszystkie informacje o Dniach Mózgu, w tym fotorelację z imprezy, można 

znaleźć na stronie Dni Mózgu 2013: www.dnimozgu.ug.edu.pl/2013. 

 

Dnia 6 kwietnia 2013 r. członkowie Koła zorganizowali dla 40 dzieci z Uniwersytetu 

Dziecięcego Unikids warsztaty pt. „Szaleni naukowcy i ich badania, czyli kilka przykładów  

z fizjologicznej szuflady”. Warsztaty odbyły się na Wydziale Biologii. 



 

Dnia 10 maja przedstawiciele Koła uczestniczyli w odbywającej się na Wydziale 

Biologii UG Konferencji Kół Naukowych, Magistrantów i Doktorantów. W czasie 

konferencji w formie plakatu zaprezentowano wyniki doświadczeń Koła pt. „Wpływ muzyki 

na uczenie się u szczurów”, a w formie prezentacji „Osiągnięcia SKN Homunculus i projekty 

zrealizowane w latach 2011-2013”. Abstrakt oraz prezentacja zostały zamieszczone na stronie 

koła: www.homunculus.ug.edu.pl/konferencja-wb_2013.html.  

 

W dniach 24 i 26 maja członkowie Koła współorganizowali XI Bałtycki Festiwal Nauki.  

W ramach festiwalu Koło włączyło się w przygotowanie i przeprowadzenie imprez  

pt. „Ile trwa odruch?” oraz „Serce pod prądem”. Warsztaty odbywały się zarówno w budynku 

naszego Wydziału (24 maja) oraz podczas Pikniku Naukowego w Gdyni (26 maja). 

 

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2013 r. członkowie Koła zorganizowali wyjazd 

integracyjny do bazy harcerskiej w miejscowości Wygonin. 

 

W dniach 15 – 17 września 2013 r. przedstawicielka Koła uczestniczyła w odbywającej 

się w Poznaniu XI Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Badań Układu 

Nerwowego, na którym zaprezentowała w formie plakatu pracę pt. „Coping behavior during 

the driving license course preparing to the state exam does not correlate with the saliva 

cortisol and blood pressure during the course”. Abstrakt został zamieszczony na stronie koła: 

www.homunculus.ug.edu.pl/konferencja-ptbun_2013.html. 

 

W dniach 7 – 9 listopada 2013 r. przedstawicielki Koła uczestniczyły w odbywającym 

się w Zielonej Górze VIII Międzynarodowe Studenckie Sympozjum Naukowe „Między 

Biotechnologią a Ochroną Środowiska”, na którym zaprezentowała w formie plakatu pracę  

pt. „Treatment of Multiple sclerosis: mechanism of action of natalizumab and interferon-

beta”. Abstrakt został zamieszczony na stronie koła: www.homunculus.ug.edu.pl/konferencja-

ptbun_2013.html. 

 

Przez cały 2013 r. Koło uczestniczyło w realizacji programu edukacyjnego Wydziału 

Biologii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj pracę biologa”. W ramach programu 



 

Koło przeprowadziło czterokrotnie warsztaty pt. „Testy behawioralne u zwierząt”, na których 

uczniowie zapoznawali się z testami behawioralnymi stosowanymi w badaniach 

neurobiologicznych.  

 

Przez cały rok członkowie Koła uczestniczyli ponadto w projektach realizowanych 

przez pracowników Katedry Fizjologii Zwierząt oraz organizowali regularne zebrania Koła,  

w tym spotkania integracyjne oraz świąteczne. 

 

W październiku przeprowadzono nabór nowych członków Koła. Liczba członków koła 

na koniec roku 2013 wyniosła 72. 

 

W listopadzie przeprowadzono wybory do Zarządu Koła. Prezesem został Jan Ruciński, 

I wiceprezesem Aleksandra Plotta, II wiceprezesem Arkadiusz Działoszewski, natomiast 

sekretarzem Agata Grzanka. 
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