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Kampus OGRODY

rul, Szamarzewskiego 89

Noc Dreszczowcdw

godzina+
miejsceJ

16:00-l 6:45 l7:00-17:45 l8:00-18:45 19:00-19:45 20:00-20:45 2l:00-21:45

bud. E, sala A

* lUlerlio i lddece sloliki
jtk slotognrlowft

ducha?
prof, Marianna
Michalowska

Instytut Kultuozoawstwa
UAM
(0/s0)

& fuk i cz,ym strwzq

fotogmJie?
prof, Marianna
Michalorvska

dr Jacek Zydororvicz
Instytut Kultuozrawstwa

UAM
dr hab. Alcksandra

Parobkiewicz-Jasielska

Instltut Psychologii UAM
(0is0)

# Zwloki, httire p4yszly nt
obind i inne opuwieici, c4yli

horror w komiksie,
dr Tomasz Zaglewski

Iilstytut Kultuomawstwa
UAM
(0/30)

# Hum,r N rctr.)
howorze,

dr Magdalena Kamiriska
Instyhrt Kulturoznawstwa

UAlvl
(0/30)

# Mu4tkr groz1. Trochg
strrczno, lroc hg imieszno.
rngr Daria Rzeczkowska
lnsq/tut Kultrtroznawstwa

UAIVI
(0/30)

| = Posmokuj kulrure
t.,-,' t, lcloJll-ts(oh e

doir iadcunie it'itIt
dr Lukasz Rogorrski

i Rolo \aukos e
bud- L. lair u ^- Srudentdu Socjologii

.:,.:.:: S :.:-clcrii L {\l
(t] 25)

H \ dau enie

loh au\ szace

* Co nusisz wiedzied o

uruce, 2eby pnestni sig
bot.

dr hab. Andrzej Nowak
lnsRtut Filozofii UAM

(0/30)

* CiJ, boisz si? rohokiw?
dr Maciej Musial

lnstS.tut Filozofii UANI
(0/30)

n Obq' hontfl Preddor'
konlikt nattry i kuhnry nt

prtlklulzie poje(tnku
kosmicznych potwoniw.

dr Lukasz Czajka
lnslytut Kulturoznawstwa

UAM
mgr Marcin Byczy16ski

Insb/tut Filozofii UAM
(0/s0)

* uryklad

# warsztat

& panel dyskusyjny

^ mini-debata

Jak zapisad sie na interesujEce Was wydarzenie:

"r Odwiedicie strone gl6wnE Nocy Noukowcdw: www. poznan.nocnaukowcow.pl

. L!-I7 wrze5nia - w tym czasie moiecie zakfadad konta i okre5lid preferowane przez Was wydarzenia.

. 20 wrze5nia, godz. 12:00 - uruchomienie kolejki! O zdobyciu bilet6w bqdzie jui decydowa6 moment,

w kt6rym ustawicie siq w wirtualnej kolejce! Obowiqzuje zasada ,kto pierwszy ten lepszy'!

Je2eli nie uda Wam siq otrzymai wszystkich bilet6w, bqdziecie miei kolejnE szansq, w drugiej turze:

. 22 wrzeinia do 24 wrze5nia - bqdziecie mogli wybrad inne wydarzenia na swoich kontach,

a dnia 26 wrze6nia o godz. 12:00 zalogujcie siQ na swoje konta i ponownie ustawcie sie w kolejce.

Obowiqzuje ta sama zasada jak wcze6niej - ,kto pierwszy ten lepszy'!

ZAPRASZAMY !!!


