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Oś czasu

6.06.2020

18.04.2020

22.02.2020

22.10.2019

5.10.2019

Uroczyste rozpoczęcie XII 

roku akademickiego
Ostatni wykład na 

żywo w tym roku 

akademickim

Zakończenie XII roku 

akademickiego

Udział trzech  

studentek w finale 

konkursu naukowego 

Explory w Gdyni

Rozpoczęcie 

wykładów w formie 

zdalnej



Liczby
Rok akademicki 2019/20 był dwunastym rokiem działania Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci  oraz dziewiątym rokiem,

w którym zajęcia odbywały się w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w PCKU w Chrzanowie, ul. Focha 3

162 studentów

W tym roku na MUdD

uczęszczało w sumie 

162 dzieci, z czego 

studia ukończyło 128 

19 naukowców

Wykłady prowadzili 

naukowcy z 10 polskich 

uniwersytetów oraz  

instytucji naukowych 

16 spotkań 

Wykłady obejmowały 

zagadnienia z  różnych 

dyscyplin naukowych

od 6 do 14 lat

Największą grupą 

wiekową są studenci w 

wieku 7 – 10 lat

Liczba studentów Liczba naukowców Liczba spotkań Wiek studentów

1240 studentów 

od 2008 roku

Od 2008 r.

ponad 90 naukowców 

z 38 instytucji naukowych

Od 2008 roku zorganizowaliśmy

ponad 230 wykładów 

Ponad 60 % studentów 

kontynuuje swoje studia



Rada Naukowa

Małopolskiego Uniwersytetu 

dla Dzieci

Tworzą ją naukowcy z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego:

• prof. dr hab. Ryszard Laskowski

• prof. dr hab. Maria Niklińska

• prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

oraz

• dr hab. Robert Gwiazda prof. IOP PAN

z Polskiej Akademii Nauk w Krakowie



• Infographic Style

Nasz 

zespół
tworzą ludzie, którzy uwielbiają działać, pracują z 

zaangażowaniem, myślą nieszablonowo i poszukują nowych 

wyzwań.

Wolontariusze 

Fundacji MUdD

Dwunastoosobowa grupa 

wspaniałych, młodych ludzi

Zarząd Fundacji 

MUdD

Jolanta i Krzysztof 

Różowscy.    



Radek  Dusza Janek Ber Karolina Rejdych

Wolontariusze

Amelka Bolisęga Marcel JazgarMarcin Pękacki



Wojciech 

Różowski

Wolontariusze c.d.

Liwia

Pędziwilk

Kamil 

Piechowicz

Kamil 

Zawadziński

Zuzanna

Kania
Wiktor 

Ząbek

Juan 

Fernandez

-Marcote



Trzy poziomy 

przekazu treści

Dla najmłodszych studentów zawsze najbardziej oczekiwaną 

częścią spotkania jest CO? Czyli, wybuch wulkanu na wykładzie 

z geologii, chodzący robot, nietypowy strój wykładowcy, czy 

krótki film animowany

Co?1

Dla starszych studentów dostępna jest warstwa JAK – czyli 

przepis na własny eksperyment, możliwość zaprogramowania 

robota, czy udział w debacie nt. demokracji.

Jak?2

Natomiast najstarsi studenci skorzystają z warstwy 

DLACZEGO? – dotyczącej wytłumaczenia zjawisk, procesów i 

bardziej skomplikowanych pojęć.

Dlaczego?3

Naszym głównym celem jest rozbudzanie zainteresowań naukowych. Na 

każdym wykładzie obecne są trzy poziomy przekazu, tak aby dotrzeć z 

treścią do każdej grupy wiekowej

Cel



Fizyka: W poszukiwaniu środka ciężkości, czyli balansujący fizyk



Historia:  Wielka wyprawa do starożytnej Galii



Medycyna: Najbardziej zapracowany mięsień człowieka



Geologia: Jaka była pogoda w czasach dinozaurów? Zmiany pogody w dziejach Ziemi.



Politologia: Niezwykłe dzieci na kartach historii i polityki



Psychologia: W krainie psychologicznych muchomorów



Astronomia: Układ Słoneczny znany i nieznany



Ekologia:   Co to są zapylacze i jak możemy je chronić?



Pokaz doświadczeń z fizyki:  Tajemnice kuchni  i ich naukowe wyjaśnienie



Nauki społeczne: O chłopcu, który czytał palcami



Kryminalistyka:  Jak rozmawiać trzeba z psem, czyli o zadaniach psiego nosa w kryminalistyce



Biochemia: Kolory nie istnieją, a różowego nie ma



Ekologia: Nie tylko koronawirus, czyli skąd się biorą gatunki obce i dlaczego należy na nie uważać



Botanika: Rośliny trujące i mięsożerne



dr Aneta Szczygielska-Łaciak, dr Marcin Łaciak Uniwersytet Śląski w Katowicach

Fizyka w wodzie i w powietrzu 30 maja 2020 r.  - piąty wykład  zdalny



27 września 2019 - Małopolska Noc Naukowców

Byliśmy w Krakowie w Instytucie Fizyki Jądrowej. Zwiedzaliśmy laboratoria, a wieczorem uczestniczyliśmy w koncercie bębniarzy. W namiotach czekało na 

studentów mnóstwo atrakcji w namiotach: niepękające bańki, ciesz nienewtonowska, liczne gry i konkursy :) A potem w Centrów Kijów były oglądaliśmy roboty, 
eksperymenty i lasery na scenie



22-26 października 2019
Ogólnopolski konkurs naukowy E(x)plory w Gdyni

Amelka Gołąb, Oliwia Maślanka oraz Amelka Noworyta obserwowały Krajowy Finał Konkursu Naukowego Explory i 

zapoznały się z 29 projektami młodych naukowców w wieku 13-20 lat. Wyjazd był nagrodą otrzymaną od Fundacji 

Zaawansowanych Technologii za ich prace dyplomowe i wystąpienia na Odczytach Młodych Naukowców.



Honorowy tytuł Licencjata MUdD



Zgłoszone prace dyplomowe

1

2

3

4

Skutki wpływu człowieka na środowisko

Michał Książek

Po prostu Minecraft

Mateusz  Kubarek

Badanie poprawności sygnału GPS dla modeli samolotów o różnych 

napędach (szybowce, gumka modelarska, napęd rakietowy)

Jakub Mamot- Ścisłowski

Minerały. Właściwości fizyczne i chemiczne. Występowanie i 

zastosowanie

Ines Niewiedział

Własne 

zainteresowania

Własne 

zainteresowania

Własne 

zainteresowania

Własne 

zainteresowania

Prezentacja PowerPoint

Film z elementami prezentacji

Praca z elementami eksperymentu

Ręcznie napisany essej z grafiką



Zgłoszone prace dyplomowe

5

6

7

8

Budowa i życie pszczół

Jacek Rajczyk

Google. Więcej niż wyszukiwarka

Marek Rajczyk

Płynne złoto, czyli oliwa z oliwek

Sara Rutkowska

Wspinaczka. Rodzaje i charakterystyka

Wiktor Sołtysik

Własne 

zainteresowania

Własne 

zainteresowania

Własne 

zainteresowania

Własne 

zainteresowania

Plakat

Prezentacja PowerPoint

Prezentacja PowerPoint

Prezentacja PowerPoint

9 Budowa i działanie silnika spalinowego

Marcin Świątek
Prezentacja PowerPoint

Własne 

zainteresowania



Dziękuję za uwagę


