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Ajutaju nädal

Toimub: 13.03.2017, kell 15:00 - 19.03.17
21:00

13.-19. märts toimub esmakordselt Tallinna Ülikoolis Ajutaju nädal. Ajutaju nädala raames saab Tallinna Ülikoolis kuulata
neuroteduste teemalisi avatud loenguid, külastada "Ajutaju" näitust, vaadata ajuhäirete temaatilisi filme ja palju muud. 

Ajutaju nädala tegevuste käigus püütakse tutvustada lähemalt aju ja selle uuringuid ning viimase aja saavutusi
neuroteadustes. Ajutaju nädala on ülemaailmne aju tähistamise teavituskampaania, mis toob kokku teadlased,
perekonnad, koolid ja kogukonnad. 

For information about Brain Awareness Week (Ajutaju nädal) activities in English click HERE!

Kasuta võimalust ja ole kohal!

Ajutaju nädala kava:
Esmaspäeval, 13. märtsil, ruumis A-046

Ajutaju nädala avatud seminar - "Kohtumine teadlastega!" (Tähelepanu, on toimunud muudatus esinejate
järjekorras)

15.00 - 15.10 Avasõnad, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land
15.15 - 16.00 Aleksander Žarkovski, farmakoloogia ja toksikoloogia professor, Tartu Ülikool, "Depressioon kui aju
plastilisuse häire: mida teevad antidepressandid depressiivse ajuga?"
16.10 - 16.40 Tõnis Timmusk, molekulaarbioloogia professor, Tallinna Tehnikaülikool, "Neurotroofsetel teguritel
baseeruvad ravistrateegiad närvisüsteemi haiguste raviks"
16.50 - 17.20 Kairi Tammoja, süsteemibioloogia lektor, Tallinna Ülikool, "Varajase Parkinsoni tõve geneetilised alused"

Anna oma tulekust teada ja registreeru, et saaksime sündmust paremini planeerida ja Sinu soovidega arvestada.

REGISTREERU

Teisipäeval, 14. märtsil, ruumis A-046 

Ajutaju nädala avatud seminar - "Kohtumine teadlastega!"

15.00 - 15.05 Avasõnad, Loodus- ja teviseteaduste instituudi direktor Ruth Shimmo.
15.10 - 15.55 Jaanus Harro, Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi neuropsühho- farmakoloogia osakonna juhataja
ja Tallinna Ülikooli külalisprofessor, "Alkohol ja geenid: õppetunnid Eesti Laste Isiksuse, Käitumise ja Tervise
Uuringust".
16.00 - 16.30 Mari-Liis Kaldoja, laste neuropsühholoogia dotsent, Tallinna Ülikool, "Epilepsiaga laste sotsiaalne taju ja
kognitiivsed võimed".
16.40 - 17.20 Kristiina Kompus, kognitiivse neuropsühholoogia dotsent, Tallinna Ülikool  ja Bergeni Ülikool, "Mida võib
neurokuvamine meile kõneleda häälte kuulmisest?"

Anna oma tulekust teada ja registreeru, et saaksime sündmust paremini planeerida ja Sinu soovidega arvestada.

REGISTREERU

Ajutaju filmis
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13.-15. märts algusega 18.00 linastuvad Tallinna ülikooli SuperNova kinos ajuhäirete temaatilised filmid. Filmi lõpus
toimub arutelu. Filmi näitamine toimub hariduslikel eesmärkidel – seansile eelneb lühikommentaar ja järgneb arutelu.
Tasuta sissepääs!

Esmaspäev, 13. märts kell 18.00 "Still Alice" (USA | France) - Kino SuperNova, ruum: N-406 (NB: Film on inglise
keeles, ilma eestikeelsete subtiitriteta.) Filmile järgneb arutelu: Dr. Merit Kudeviita, PERH.

Teisipäev, 14. märts kell 18.00 "They Look Like People" -  (USA) Kino SuperNova, ruum: N-406 (NB: Film on inglise
keeles, ilma eestikeelsete subtiitriteta.) Filmile järgneb arutelu: Dr. Irina Sahnjuk, PERH.

Kolmapäev, 15. märts kell 18.00 "Hullumeelsus"  (Eesti) - Kino SuperNova, ruum: N-406 

Ajutaju näitused ja kompositsioonid
13.-19. märts saavad huvilised terve nädala jooksul külastada Mare 3. korrusel ja Astra aatriumis näitust "Ajutaju", mis
koosneb Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku patsientide teostest.

Samuti on terve nädal ülikoolis ka "Mõistatuslik pilv", kus igaüks saab tõlgendada, mida ta pilvest välja loeb. Pilve pilt
asub Mare maja 3. korruse aatriumis.

Täname koostöö eest!
Korraldajad Tallinna Ülikooli käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus, Loodus- ja terviseteaduste instituut.

Täname koostöö eest Balti filmi, meedia kunstide ja kommunikatsiooni instituuti, Humanitaarteaduste instituuti ning PERH
psühhiaatriakliinikut.

Võta meiega ühendust
Kui Sul tekib küsimusi Ajutaju nädala sündmuste ja korralduse osas, võta meiega ühendust.

Telefon: +372 6409 465
 E-post: signe.pikk@tlu.ee
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