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BIELSK PODLASKI – HARMONOGRAM ZJAZDU 

 

TERMIN:  06-04-2019 
 

1. Przybycie na Politechnikę Białostocką. 

2. Podpisanie listy obecności przy Punkcie Informacyjnym.  
(Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej – przy szatni,  
ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok) 

3. Przejście na zajęcia 1 i 2.  
(zgodnie z podziałem na grupy) 

4. Zakończenie zajęć – przejście do autokaru. 
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GRUPA I 
 
 

 

  

 

1. 

GODZINA: 
MIEJSCE: 

10:00 
Radio Akadera 
(ul. Zwierzyniecka 4, Białystok 15-333) 

 

Uczestnicy zobaczą „od środka” jak wygląda radio. Dowiedzą się czy praca w radiu to 
naprawdę ciekawe zajęcie. Na czym polega praca dziennikarza radiowego i czy 
każdy może pracować w radiu? To tylko niektóre z pytań na które uczestnicy 
poszukają odpowiedzi w trakcie zajęć. 

2. 

GODZINA: 
MIEJSCE:  

11:00   
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej 
(ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, sala 120) 

 

Implant to wszczep - ciało obce wszczepiane do organizmu w celu odtworzenia 
naturalnej funkcji lub estetyki uszkodzonego organu. Najczęściej stosowane są 
implanty zastępujące tkanki twarde. Szeroko stosowane są implanty zastępujące 
kość lub stawy. Implanty stosowane są również u zwierząt. Na zajęciach słuchacze 
dowiedzą się co to jest implant i jak go wykonać na miarę. Jak do tego celu 
wykorzystywane są nowoczesne technologie typy tomografia komputerowa, 
skanowanie 3D oraz druk 3D. 
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GRUPA II 
 
 

 

 

 

1. 

GODZINA: 
MIEJSCE: 

10:00 
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej 
(ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, sala 120) 

 

Implant to wszczep - ciało obce wszczepiane do organizmu w celu odtworzenia 
naturalnej funkcji lub estetyki uszkodzonego organu. Najczęściej stosowane są 
implanty zastępujące tkanki twarde. Szeroko stosowane są implanty zastępujące 
kość lub stawy. Implanty stosowane są również u zwierząt. Na zajęciach słuchacze 
dowiedzą się co to jest implant i jak go wykonać na miarę. Jak do tego celu 
wykorzystywane są nowoczesne technologie typy tomografia komputerowa, 
skanowanie 3D oraz druk 3D. 

2. 

GODZINA: 
MIEJSCE:  

11:00 
Radio Akadera 
(ul. Zwierzyniecka 4, Białystok 15-333) 

 

Uczestnicy zobaczą „od środka” jak wygląda radio. Dowiedzą się czy praca w radiu to 
naprawdę ciekawe zajęcie. Na czym polega praca dziennikarza radiowego i czy 
każdy może pracować w radiu? To tylko niektóre z pytań na które uczestnicy 
poszukają odpowiedzi w trakcie zajęć. 


