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Festiwal Nauki na UKSW
Prawo
•

Kto, kiedy i jak odpowiada za popełnione
przestępstwo? Prawo karne

•

Czym jest prawo? Czy potrzebujemy prawa?
Po co nam prawo?

•

Umowy - kiedy, jak i gdzie
je zawieramy?

Projekt i skład graficzny:
Monika Tucka,
Biuro Informacji i Promocji UKSW

Biologia
•

Poeksperymentuj z fasolą

•

Kość prawdę ci powie

www.uksw.edu.pl
www.uksw.edu.pl

Program Festiwalu Nauki na UKSW
UMOWY - KIEDY,
JE ZAWIERAMY?
•
•
•

•

•
•
•
•

JAK

I

GDZIE

Czy wiecie, co to jest umowa i jakie
są rodzaje umów.
Czy zamawiając pizzę albo idąc do kina
zawieramy jakąś umowę?
Czy trzeba być pełnoletnim, żeby
zawrzeć ważną i skuteczną umowę?
Czy selekcja przed dyskoteką ma coś
wspólnego z prawem cywilnym?
Co to jest forma umowy i dlaczego
niektóre umowy trzeba zawierać na
piśmie albo u notariusza?
Co to jest aneks?
Kiedy zawarta umowa jest nieważna?
Kim jest konsument?
Co to jest odstąpienie od umowy?

KTO, KIEDY I JAK ODPOWIADA
ZA POPEŁNIONE PRZESTĘPSTWO?
PRAWO KARNE
• Czym jest prawo karne, jakie
są najważniejsze funkcje oraz zasady
odpowiedzialności karnej?
• Czym jest przestępstwo i kiedy
się odpowiada za jego popełnienie?
• Jakie są rodzaje kar i środków karnych
oraz najważniejsze zasady ich wymierzania?
• Kiedy osoba skazana w przeszłości
za popełnienie przestępstwa może
zgodnie z prawem twierdzić, że nigdy
nie była karana?
mgr Arkadiusz Mróz
Wydział Prawa Kanonicznego UKSW

Na te i wiele innych pytań odpowie
mgr Arkadiusz Mróz podczas wykładu o
umowach cywilnoprawnych

Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, sala 225
Termin: czwartek, 29 września
godz.- 11:00, 13:00
Czas trwania: 60 minut

Informacje i zapisy: tel. 508 194 297

www.uksw.edu.pl

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, specjalista w zakresie prawa
cywilnego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu ochrony własności intelektualnej. Posiada wieloletnie doświadczenie
w pracy nauczyciela akademickiego
i trenera. Współpracował z wieloma firmami
szkoleniowymi. Jest autorem publikacji naukowych oraz licznych szkoleń i warsztatów
z zakresu prawa. Od lat prowadzi wykłady
w ramach Festiwalu Nauki oraz lekcje
pokazowe w liceach. Gra w tenisa, jeździ na
rowerze, żegluje. Kibic piłki nożnej.

CZYM JEST PRAWO? CZY POTRZEBUJEMY PRAWA?
PO CO NAM PRAWO?
•
•

Na te i inne pytania odpowie w prosty
sposób dr Marta Zuzanna Osuchowska
z Wydziału Prawa i Administracji UKSW.
Prawo jest dla każdego.
Przyjdź, posłuchaj, zobacz !

dr Marta Zuzanna Osuchowska
Wydział Prawa i Administracji UKSW
Dr Marta Zuzanna Osuchowska jest doktorem nauk prawnych. Jej główne zainteresowania
badawcze
koncentrują
się
wokół
prawa
wyznaniowego
a w szczególności relacji państwo Kościół i konfliktów z udziałem czynnika religijnego. Obszar pracy naukowej
wykracza poza kontynent europejski, gdyż
dr Osuchowska od początku swojej
kariery poświęciła się badaniom nad
Ameryką
Łacińską.
Zainteresowanie
tym regionem świata jest także wielką
pasją pani doktor, którą na szczęście
udaje jej się łączyć z pracą zawodową.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
termin:
czwartek, 30 września
godzina 15:00, sala 227
czas trwania: 60 minut

Informacje i zapisy: tel. 508 194 297

Od wielu lat przedeptuje Amerykę od Meksyku aż po Ziemię Ognistą, podróżując sama
z plecakiem.

www.uksw.edu.pl
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POEKSPERYMENTUJ Z FASOLĄ
•
•
•
•

•

Jak rozpoznać nasiona po wyglądzie
zewnętrznym, dotyku oraz smaku?
Jak poznać rośliny po liściach i kwiatach?
Z jaką siłą pęcznieją nasiona?
Ile skrobi z roślin strączkowych jest
w kiełbasie, parówce, pasztecie,
śmietanie?
W ramach warsztatów można będzie
własnoręcznie wykonać preparaty
i obserwować je pod mikroskopem.

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
ul. Wóycickiego 1/3
Termin: piątek, 30 września
godz. 12:00, 13:00, 14:00
Czas trwania: 60 minut

dr Artur Baranowski,
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Dr Baranowski pokaże zjawisko plasmolizy, opowie, jak przebiega hydroliza
skórki chleba w jamie ustnej, a także
zaprezentuje samopompujący się balonik i hydrolizę skrobi z uwolnieniem
CO2. Wszystko po to, by wyjaśnić mechanizm metody naukowej.

Dr biologii, mgr filologii angielskiej, od
2009 adiunkt na Wydziale Biologii i Nauk
o Środowisku na UKSW, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Łukowie. Ekspert w Pracowni Badań Ekologicznych w Siedlcach ds.
oddziaływania różnego rodzaju inwestycji
na środowisko; koordynator projektu Erasmus+ Młodzież inicjator i koordynator

www.uksw.edu.pl

projektu wielostronnej współpracy szkół
Comenius nt. Stwórzmy wielokulturową
Europę; ekspert w Ministerstwie Środowiska
w ramach V osi Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Nominowany
do konkursu EDU Inspirator 2015. Autor
ponad 20 artykułów naukowych i popularnonaukowych w czasopismach krajowych
i międzynarodowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół
ekologii, entomologii i bioróżnorodności.
Posiada zbiór motyli Lepidoptera –
ok. 2000 gatunków i 10 000 osobników
w 80 gablotach.

dr Joanna Nieczuja-Dwojacka,
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

KOŚĆ PRAWDĘ CI POWIE
•

Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka, studiowała
i obroniła doktorat na Uniwersytecie
Łódzkim. Od 2011 roku prowadzi zajęcia
na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku
UKSW, m.in: Wstęp do biologii człowieka,
Antropologię
ogólną,
Prymatologię
oraz Biologię i ekologię na Wydziale Nauk
Historycznych i Społecznych UKSW.

Czy na podstawie kości czaszki,
miednicy i łopatki można zweryfikować
płeć?

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
ul. Wóycickiego 1/3
Termin: wtorek, 27 września
godz. 12:00
Czas trwania: 60 minut

Interesuje
się
szeroko
rozumianą
biologią człowieka, w tym zagadnieniami dotyczącymi rozwoju ontogentycznego (rozwój somatyczny dzieci
i młodzieży), wpływem odżywiania na
rozwój dzieci i młodzieży, zagadnieniami
związanymi z otyłością, paleoantropologią.
Jest opiekunem Studenckiego Koła
Naukowego Biologów Człowieka UKSW,
członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (od 2013 rzecznikiem PTA).
W latach 2012/2013 wykonała Ogólnopolskie V Zdjęcie Antropologiczne dzieci
i młodzieży.

www.uksw.edu.pl

