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Akademia Medyczna im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie 
 Analiza chromatograficzna kompozycji ziołowych 

Analiza jakościowa wybranych jonów 
Analiza wody 
Analiza zachowań zdrowotnych i żywieniowych kobiet ciężarnych 
Bez bólu i lęku zaglądamy do serca 
Było sobie życie - podstawy embriologii człowieka 
Cukrzyca chorobą cywilizacyjną 
Cukrzyca i ciąża 
Człowiek – istota nerwowa – budowa i funkcje układu nerwowego 
Czy mamy szansę w walce ze złymi mikrobami 
Eliminacja śmiertelności kobiet z powodu krwotoków poporodowych 
Kiedy ktoś bliski poważnie zachoruje 
Kłopoty z pamięcią – czy to choroba Alzheimera? Diagnostyka psychologiczna we wczesnym wykrywaniu choroby Alzheimera  
Leki homeopatyczne - wielkie oszustwo czy wielkie nadzieje? 
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 Losy leku od pomysły do wdrożenia czyli metody poszukiwania leków 
Najnowsze metody badania pola widzenia w schorzeniach neurookulistycznych 
Nie bójmy się nowotworów u dzieci 
Od genu do białka – rola i oznaczanie mRNA metodą RT-PCR 
Ostry zespół wieńcowy – krzyk serca o ratunek 
Padaczka - choroba duszy czy ciała? Nowoczesna diagnostyka padaczki w aspekcie poprawy jakości życia. Możliwości społecznego  
wspierania pacjentów z padaczką 
Pojęcie snu, zaburzenia snu i ich wpływ na funkcjonowanie i jakość życia osób dorosłych i młodzieży 
Proste metody identyfikacji popularnych leków 
Przewód pokarmowy pod mikroskopem 
Przygotowanie pacjentów po udarze mózgu do samoopieki 
Skąd się biorą leki ? - wizyta w Ogrodzie Roślin Leczniczych 
Sprintem po diagnozę - wykorzystanie marszu po bieżni ruchomej dla oceny wydolności serca 
Studenckie koła naukowe i obozy naukowe – pierwszy krok w działalności lekarskiej 
Stymulatory i defibrylatory – ratujące życie wszczepialne urządzenia elektroniczne 
Uczucia a serce. Zagrożenia miłości – prezentacja dobowego EKG metodą Holtera 
Współczesne metody diagnozowania moczenia i zaburzeń oddawania moczu u dzieci 

Akademia Rolnicza 
 Biomasa źródłem substancji organicznej, składników pokarmowych i energii – jak to się robi? 

Efektywność ochrony chemicznej nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia jarego, owsa i ich mieszanek  
Elektrokinetyczny sygnalizator rozwoju septorioz 
Generatory fotowoltaiczne jako źródło energii elektrycznej w rolnictwie 
Influenza ptaków  
Komputerowy system wspomagania budowy prognoz cen produktów 
Malassezia pachydermatis, czynnik odpowiedzialny za grzybicę u zwierząt  
Motoryzacja i środowisko 
Mycie i czyszczenie ultradźwiękowe 
Ochrona zasobów genetycznych kur ras Polbar i Zielononóżka kuropatwiana 
Paleolimnologiczne badania historii Jezior Poleskich 
Patogeneza i leczenie zespołu oddechowego u bydła 
Prezentacja działalności i dorobku SKN Biogeochemików 
Psy rasowe 
Reakcja gatunków i odmian pszenicy jarej na przedsiewną stymulację nasion światłem czerwonym 
Rola edukacyjna i rekreacyjna turystyki wiejskiej 
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 Suszarka z programowalną krzywą suszenia 
Sygnalizator rozwoju parcha jabłoni 
System do analizy dwuwymiarowego rozkładu wielkości cieczy 
System do wyznaczania statystycznego rozkładu wilgotności nasion 
Szampan serwatkowy (serwowit) 
Waloryzacja jakości poroży  
Wpływ regulacji rzek na ich stan ekologiczny 
Zakwity toksycznych sinic – jako skutek zanieczyszczeń wód powierzchniowych 
Zanieczyszczenie środowiska formami pasożytów zwierząt mięsożernych w świetle zagrożenia zdrowia człowieka 
Zasobność, żyzność i urodzajność gleby i siedliska 
Żywność kosmiczna 

Archiwum Państwowe w Lublinie 
 Archiwa skarbnicą pamięci i informacji 

Caritas Archidiecezji Lubelskiej 
 Psychika człowieka w obliczu wojny. Zaburzenia posttraumatyczne żołnierzy i ludności cywilnej na przykładzie uchodźców 

przebywających w Polsce 

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk 
 Analiza obrazu 

Elementy nowoczesnego systemu monitorowania parametrów fizycznych i chemicznych gleby 
Mechanika materiałów sypkich 
Powstawanie gleby i jej właściwości filtracyjne 
Rola tlenu w środowisku przyrodniczym 
Światłowody w glebie 
Termografia – metoda kontroli warunków wzrostu roślin oraz jakości nasion i owoców 

Instytut Medycyny Wsi 
 Chrapanie jako objaw choroby zwanej bezdechem sennym 

Dlaczego choroby odzwierzęce mogą być niebezpieczne dla ludzi? 
Endoskopia w walce z chorobą nowotworową 
Ergonomiczne kształtowanie stanowisk komputerowych 
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 Jak wykrywamy astmę i inne alergie oddechowe? 
Metodyka badań hałasu występującego w środowisku pracy. Metody określania wielkości ubytków słuchu spowodowanych działaniem 
hałasu 
Pomoc dzieci w pracach rodzinnego gospodarstwa rolnego – zagrożeniem dla zdrowia czy szansą wszechstronnego rozwoju? 
Stres życia – przyczyny, skutki zdrowotne, zarządzanie stresem 
Zaburzenia immunologiczne po kontakcie z wybranymi pestycydami – czy jesteśmy bezpieczni? 
Źródła i skutki biologicznego i chemicznego skażenia środowiska 

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 
 Europa Środkowo-Wschodnia w piśmiennictwie anglosaskim - wykład 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
 Działalność jednej z najstarszych stacji meteorologicznych w Polsce 

Naturalne substancje roślinne i ich znaczenie 
Nie z każdej mąki będzie chleb 
Ochrona środowiska w rolnictwie w świetle Programu Rolnośrodowiskowego 
Perspektywy rozwoju różnych systemów produkcji rolniczej w Polsce 
Prezentacja internetowego systemu integrowanej ochrony zbóż i ziemniaka 
Prezentacja zróżnicowanych morfologicznie gatunków  i odmian roślin pastewnych oraz nowoczesnej aparatury badawczej 
umożliwiającej bezinwazyjne wykonywanie pomiarów 
Rolnictwo ekologiczne w badaniach IUNG-PIB 
Uzyskiwanie sadzonek chmielu wolnych od chorób wirusowych i wiroida utajonego 
Wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
 Alternatywa dla świata - alternatywne źródła energii 

Antyk – reaktywacja 
Badania sondażowe – wierzyć czy nie wierzyć? 
Bonsai – ogród w miniaturze 
Budowa ogrodów przydomowych 
Czy istnieją granice wolności słowa? 
Czy każde kłamstwo jest złem moralnym? 
Czy twoja miłość się rozwija? Etapy rozwoju miłości 
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 Czy życie powstało w kominie? Czyli rzecz o nieorganicznych początkach życia 
Czym jest czas? 
Ewangelia Jezusa pieśnią naszego życia. W poszukiwaniu korzeni chrześcijańskiej kultury 
Filolog – istota słowolubna 
Fonogesty, czyli wizualizacja mowy  
Graffiti w  krajobrazie miasta 
Hobbit i Homo florensiensis – legenda  i nauka 
Ile rzeczywiście jest wart park, zalew, las w Twoim mieście – warsztaty z wyceny zasobów środowiska 
Jak NIE negocjować 
Jak opracować i wdrażać strategię edukacji ekologicznej w szkole 
Jak Pitagoras odkrył interwały? 
Jak rozmawiać, gdy mamy różne poglądy? – Twórcze rozwiązywanie konfliktów 
Jak wykonać miniogródek wodny – rady praktyczne 
Jerozolima – miasto trzech religii monoteistycznych 
Jestem, jaki jestem? 
Kara śmierci – za czy przeciw? 
Kultura Ukraińców, Białorusinów i Rosjan. Tradycja i współczesność 
Międzynarodowa wymiana studentów, czyli o możliwościach studiowania za granicą 
Mikroelementy a zdrowie i uroda 
Organy – technika w służbie sztuki 
Po co organizacji misja? 
Pokazowy proces amerykański „American Jury Trial: Professor Shot Student Accident or Crime” 
Pomaluj swój świat 
Programowalne roboty - zabawki Lego – nowe podejście do nauczania programowania 
Recycling – jak i po co segregować odpady 
Religie i wyznania w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
Rok 2006 – rok mozartowski 
Rozwój zrównoważony w domu, w szkole, na podwórku 
Rywalizacja czy współpraca? Co się bardziej opłaca? 
Szabasy  z Brandstaetterem – o polifonii kultur 
Szczur w badaniach naukowych 
Tworzenie serwisów internetowych 
Warsztaty papieru czerpanego 
Wykorzystanie roślin naturalnie występujących w krajobrazie w ogrodach przydomowych – czyli co zrobić, żeby ogród wyglądał pięknie 
a rośliny w nim występujące nie przemarzały, dobrze rosły a przy tym były atrakcyjne 
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 Zagadka Syriusza 
Zaprojektuj z nami swój ogród 
Zastosowanie elektrolizy do pokrywania atrakcyjnych przedmiotów codziennego użytku oraz ochrony przed korozją 
Zastosowanie mikroskopii elektronowej w badaniach biologicznych, medycznych, chemicznych, ochronie środowiska i przemyśle 
Zobacz swoje DNA 
Zostań rzeźbiarzem – portret w glinie 

Muzeum Lubelskie w Lublinie 
 Szkło od starożytności do czasów nowożytnych 

Państwowe Muzeum na Majdanku 
 Funkcje obozu koncentracyjnego na Majdanku w latach 1941-1944 

Polityka nazistowska wobec dzieci żydowskich, polskich i białoruskich w obozie na Majdanku 
Więźniowie obozu koncentracyjnego na Majdanku 
Żywe numery II 

Politechnika Lubelska 
 Analiza osiągów i projekt wstępny silnika turbinowego do śmigłowca lekkiego (bezpilotowego) 

Badania naukowe Centrum Doskonałości ASPPECT – nadprzewodnictwo 
Badania procesów tarcia i zużycia ślizgowych węzłów tarcia 
Badanie procesów krystalizacji i wybranych fizykochemicznych właściwości monokryształów, warstw i ośrodków niejednorodnych  
Doświadczenie Chladniego – wizualizacja drgań płyty 
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 
Gospodarka odpadami komunalnymi 
Inteligentne systemy sterowania procesami wytwarzania 
Jak oczyścić wodę? 
Katastrofy budowlane (film) 
Komputerowa symulacja pracy oczyszczalni ścieków 
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 
Krążenie wody w przyrodzie 
Lublin- warsztaty plenerowe malarskie: studenci i dzieci – warsztaty plenerowe 
Łożyska gazowe w budowie silników turbinowych małych mocy 
Małe minerały o dużych możliwościach 
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 Mechanizm pracy konstrukcji z betonu 
Podstawy techniki mikroprocesorowej – autonomiczny robot Sumo 
Podstawy techniki światłowodowej 
Powietrze, woda i ścieki jako środowisko życia mikroorganizmów 
Prezentacja nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie mieszkaniowym  
Prezentacja wybranych zastosowań 
Prezentacja Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej  
Tworzywa polimerowe – niecodzienność na co dzień 
Układy monitorowania jakości energii elektrycznej 
Wodne misie – niesporczaki jako jedna z grup funkcjonalno- morfologicznych wykorzystywanych przy bioindykacji wód z 
wykorzystaniem metod komputerowych 
Współczesne zastosowania elektroniki w pojazdach samochodowych. Układy ACC, GPS i diagnostyka pokładowa pojazdów 
Wykorzystanie obrazu termograficznego 
Wykorzystanie zjawiska Coandy do sterowania kierunkiem lotu śmigłowca 
Wyładowania elektryczne w dielektrykach gazowych 
Wystawa klubów i organizacji studenckich PL 
Wystawa kół naukowych Politechniki Lubelskiej 
Wystawa prac studenckich „Architektura Lublina” 
Zagadnienia promieniowania podczerwonego przez śmigłowiec w locie 
Zastosowanie systemów CAD/CAM, I-deas oraz Catia w procesie konstruowania maszyn 

Telewizja Polska S.A. Oddział  Lublin 
 Zwiedzanie Telewizji Lublin 

Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej 
 17 września 1939 roku. Agresja sowiecka na Polskę 

Archeologia Żywa I – czyli oglądanie archeologii, ekspozycja najważniejszych projektów wystawienniczych Instytutu Archeologii UMCS 
Archeologia Żywa II – czyli dotykanie archeologii 
Archeologia Żywa III – strategia krzemienia 
Biesiada miłości – debata filozofów 
Chcesz wiedzieć więcej? 
Cymelia Biblioteki Głównej UMCS 
Czy instrumenty potrafią mówić? Czyli kilka słów o komunikacji w muzykoterapii 
Czy należy bać się wirusa grypy? 
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 Depresja dziecięca  
Edukacja muzyczna z komputerem 
Emisja głosu 
Ewolucja Jezior Łęczyńsko–Włodawskich w ostatnim tysiącleciu 
Ewolucja materii i środowiska z udziałem wody 
Festiwal doświadczeń z fizyki 
Film dokumentalny o UMCS w Lublinie 
Fotografia – świat w obrazku 
Fotografia a obraz poetycki. Współczesna poezja francuska w dialogu 
Fotografia w badaniach przyrodniczych 
Halo – czy już je widzieliście? 
Instrumenty w terapii 
Jak dzieci postrzegają muzykę 
Jakość kształcenia w warunkach Gospodarki Opartej na Wiedzy 
Jaskinia Platońska 
Jerzy Giedroyć i paryska kultura w anegdocie 
Język – wartości – polityka. Czy równo znaczy sprawiedliwie? 
Język komunikowania politycznego. Warsztaty dziennikarskie 
Język obrazowy 
Komórka pod lupą – tajniki współczesnej mikroskopii optycznej i elektronowej  
Królestwo zwierząt 
Liryzm i architektura w twórczości XX wieku 
Mózg i jego możliwości. Uczyć się szybciej, pamiętać więcej 
Neuropsychologia „Ja” 
Niebo nad miastem. Prognozowanie pogody na podstawie obrazu nieba w różnych porach roku 
Obserwacje astronomiczne (w dzień za pomocą radioteleskopu i lunety, wieczorem – lunety) 
Odkrywanie tajemnic atmosfery 
Ogród Botaniczny – znaczenie w spełnieniu potrzeb człowieka 
Perswazja coraz bardziej ukryta – nowe tendencje w marketingu i reklamie 
Pokazy z chemii nieorganicznej czyli to co w chemii najciekawsze  
Pomiędzy wiedeńską kawiarnią a hiszpańską Riwierą – muzyka taneczna przełomu XIX i XX wieku 
Pozycja i rola kobiety w średniowiecznych komentarzach karaimskich 
Problemy interpretacyjne i technika wokalna w standardach jazzowych 
Promieniotwórczy gaz – radon w środowisku człowieka 
Rola ogrodów botanicznych dla zachowania różnorodności biologicznej 
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 Roma Rediviva – podroż do starożytnego Rzymu 
Rynek kapitałowy. W co warto inwestować – przewodnik dla początkujących inwestorów 
Rysunek przestrzeni publicznej 
Spalanie spalaniu nierówne 
Spotkanie z muzyką W.A. Mozarta w 250 rocznicę urodzin 
Standardy muzyki rozrywkowej 
Stąd do wieczności czy do nieskończoności? Historie życiowe i strategie adaptacyjne roślin wyższych 
Święto wioski, której nie ma 
Tło promieniotwórcze środowiska, pomiary dawek promieniowania 
Tworzenie ankiety internetowej 
Wizja Uniwersytetu XXI wieku oczami studentów 
Właściwości układów koloidalnych 
Zabytki kartograficzne w Bibliotece Głównej UMCS 
Zaproszenie do Tanga 
Znaczenie gleby w środowisku 
Zostań Sherlockiem Holmesem 
Zwiedzanie biblioteki uniwersyteckiej 
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