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Trwają zapisy na Obóz Naukowy Politechniki
Warszawskiej

Już po raz dziewiąty uczniowie siódmej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum wezmą udział
w Obozie Naukowym Politechniki Warszawskiej. Tegoroczna edycja naukowo-rekreacyjnego obozu
odbędzie się w Pięknej Górze koło Giżycka w czterech terminach: od 27 lipca do 2 sierpnia, od 2 do 8
sierpnia, od 8 do 14 sierpnia i od 14 do 20 sierpnia 2018 r.
Podobnie jak w poprzednich latach, Obóz skierowany jest do uczniów zainteresowanych naukami
ścisłymi i technicznymi oraz planujących studiowanie na Politechnice Warszawskiej lub innej uczelni
technicznej. W trakcie Obozu każdy uczestnik weźmie udział w jednym z kilku 25-godzinnych
warsztatów z zakresu nauk ścisłych i technicznych: biochemia z elementami biotechnologii, chemia
fizyczna, chemia ogólna, elektronika i robotyka, fizyka eksperymentu, fizyka kwantowa i astronomia,
kryptologia, mechatronika, modelowanie i druk 3D, programowanie dla początkujących,
programowanie gier komputerowych, symulacje komputerowe w naukach ścisłych, sztuczna
inteligencja, technologia chemiczna.
Program warsztatów został opracowany w taki sposób, aby osoby biorące udział w dwóch turnusach
mogły uczestniczyć w warsztatach o zbliżonej tematyce np. chemia ogólna i technologia
chemiczna,Â programowanie dla początkujących i programowanie gier komputerowych lub fizyka
kwantowa i astronomia oraz chemia fizyczna. Pozwoli im to jeszcze lepiej zgłębić dziedzinę, która się
interesują.
Każdy warsztat charakteryzuje się starannie opracowanym programem, łączącym elementy
teoretyczne i praktyczne, co zachęci młodzież do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Warsztaty
będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Warszawskiej,
absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów, działających w kołach naukowych tej uczelni.
Poza warsztatami naukowymi, które będą realizowane w pierwszej części dania, na uczestników
Obozu czeka wiele atrakcyjnych zajęć w godzinach popołudniowych i wieczornych. Zajęcia sportowe
i integracyjne takie jak piłka nożna i siatkowa, pływanie kajakami, granie w planszówki, ognisko
i dyskoteka na plaży, to tylko część propozycji. Przewidziana została również dodatkowa dawka
wiedzy i atrakcji m.in.: warsztaty oraz wykłady popularno-naukowe.
Organizatorem Obozu jest Fundacja Inceptio, a oficjalnym partnerem Politechnika Warszawska oraz
Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
KLATRAT.
Więcej informacji na temat Obozu na stronie internetowej: www.oboznaukowy.edu.pl
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Mamy 30 lat na zatrzymanie ocieplenia
Powinniśmy zredukować emisję dwutlenku a w ciągu najbliższych 15 lat obniżyć ją o połowę - w
przeciwnym wypadku grozi nam wyginięcie - p.owiedział PAP fizyk atmosfery prof....
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Czułe termometry usmażą raka?
Aby zabić komórkę nowotworową ciepłem, potrzebne są wyjątkowo czułe maleńkie grzałki, a
zarazem nanotermometry.

07-12-2018

Psycholodzy z UW badają rozwój męskiej
orientacji seksualnej
Co ma większy wpływ na rozwój naszej orientacji seksualnej: czynniki biologiczne czy proces
socjalizacji?
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Czy dla chorych na cukrzycę zabraknie

insuliny?
Cukrzyca rozprzestrzenia się na świecie w tak szybkim tempie, że w 2030 r. dla znacznej części
chorych może zabraknąć insuliny
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Przełom w leczeniu celiakii?
Francusko-włoski zespół badawczy odkrył nowy molekularny czynnik rozwoju nietolerancji glutenu.
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Nanotechnologia a choroby grzybicze roślin
Choroby grzybicze roślin każdego roku przyczyniają się do milionowych strat w europejskim
rolnictwie.
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Wykrywanie HIV przy użyciu technologii
telefonii komórkowej
Badacze z Brigham and Women’s Hospital zaprojektowali przenośne i niedrogie narzędzie
diagnostyczne.
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Tekstylia to nie tylko ubrania
Nanotechnologia w większości przypadkach kojarzona jest z działami typowo inżynierskimi, takimi
jak elektronika, motoryzacja, bioprocesy, medycyna itp. Nic bardziej mylnego!
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