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Kolejna edycja Szkoły Promocji Nauki

Prowadzisz niezwykłe badania i chcesz o nich opowiedzieć?
Chcesz nauczyć się wykorzystywać internet aby dzielić się swoją naukową pasją ze światem?
Szkoła Promocji Nauki jest właśnie dla Ciebie!
Dział Promocji i Informacji UJ oraz CITTRU zapraszają naukowców, doktorantów i studentów
zainteresowanych popularyzacją nauki do udziału w kolejnym cyklu zajęć Szkoły Promocji Nauki.
Podczas 3 warsztatów prowadzonych przez doświadczonych trenerów będzie można dowiedzieć się
jak popularyzować naukę za pomocą różnorodnych narzędzi internetowych, sprawdzić swoje
umiejętności w zakresie twórczego przekształcania informacji i opowiadania wciągających historii,
czy poznać czynniki determinujące czytelności publikacji.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Cykl szkoleniowy obejmuje:

"Materiały poligraficzne" – czyli o tym jak przygotować projekt do druku i jak formułować zlecenie
dla wykonawcy. Prowadzący: Robert Wawrzeń.
data: 28 marca 2014 (piątek), godz. 10.00-15.00

"Sztuka prezentacji" – czyli o tym jak brawurowo opowiadać o swoich dokonaniach. Prowadzący:
Marek Ścibior.
data: 4 kwietnia 2014 (piątek), godz. 10.00-15.00
Uwaga: Prosimy o przyniesienie laptopów

"Promocja nauki w Internecie" – czyli o tym jak zaistnieć w sieci. Prowadząca: Zyta Rabka
data: 11 kwietnia 2014 (piątek), godz. 9.30-15.00
Uwaga: Prosimy o przyniesienie laptopów

Rejestracja odbywa się poprzez formularz znajdujący się pod adresem: http://bit.ly/1g26N6o
Dodatkowe informacje:
●
●

można rejestrować się na maksymalnie dwa wybrane szkolenia,
nie można rejestrować się na szkolenia w których już się uczestniczyło – z wyjątkiem warsztatów
„Promocja nauki w Internecie", które mają nowy, zmieniony program i trenera.

http://laboratoria.net/aktualnosci/20978.html

19-01-2022

PCI Days – Pharma Cosmetic Industry Days
Już 22-23 czerwca 2022 w Expo XXI w Warszawie odbędzie się kolejna edycja targów.

18-01-2022

W razie kryzysu psychicznego trzeba sięgać
po pomoc
Osoba w kryzysie samobójczym może liczyć na pomoc.

18-01-2022

Pamięć immunologiczna jest słabsza po
ciężkim COVID-19
Oznacza to, że ich odporność jest nieco niższa.

18-01-2022

Omikron "wgra" odporność długoterminową
To nas uodporni na kolejne warianty.

18-01-2022

Kontakt z naturą pomaga zaakceptować swój
wygląd
Sprawia, że mamy więcej akceptacji dla tego, jak wygląda nasze ciało.

18-01-2022

Poziom hormonów tarczycy a problemy
behawioralne u synów
Czytamy o tym w piśmie „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.

18-01-2022

Wirus Epsteina-Barr może być główną
przyczyną stwardnienia rozsianego
Tak informuje „Science“.

18-01-2022

Zamknięcie szkół polepszyło sen nastolatków
Przekonują naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu na łamach „JAMA Network Open”.
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