No 8.00
8.45
9.00–15.40

programma

Spageti tiltu konstruēšanas sacensību «Stiks 4» 1. un 2. kategorijas komandu reģistrācija

Lielā zāle

Spageti tiltu konstruēšanas sacensību «Stiks 4» atklāšana

Lielā zāle

Spageti tiltu konstruēšana

Lielā zāle

Konkursa «Nāc un studē RTU!» finālistu komandu reģistrācija un eksperimentu/prezentāciju
stendu iekārtošana

1. stāva foajē, Mazā zāle

10.00
10.45
11.00–13.40

Eksakto zinātņu tests konkursa «Nāc un studē RTU!» finālistiem

420. telpa

«Zinātnes festivāla» atklāšana un finālistu komandu uzstāšanās kārtības izloze

Mazā zāle

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu prezentācijas

Mazā zāle

10.00–16.00

Mutuļojošo sulu kokteiļu stends
Fizikas eksperimenti
«Latvenergo» projekts «Fizmix»

11.30–12.10
un
13.00–13.40

Bengāliskās ugunis
Ziloņa zobu pasta
Nitro vate
Blīkšķi
Alķīmiķu zelts

301. telpa

11.00–14.00

No idejas līdz ierīcei

317.a telpa

14.00–15.00

Ūdens pētniecības laboratorija
2012. gada Research Slam uzvarētāju prezentācijas:
Kamilla Gruskevica «Ūdensapgādes tīkla attīrīšana no Baciilus sporām»
Sandis Dejus «Dzeramā ūdens kvalitātes izmaiņas ūdensapgādes tīklā»
Iespēja noskatīties filmu par ūdeni un uzzināt, cik kvalitatīvu ūdeni mēs ikdienā lietojam

317.a telpa

10.00–15.30

Iepazīšanās ar konkursa «Nāc un studē RTU» dalībnieku pētījumiem, kas cīnās par skatītāju
simpātiju balvu

2. stāva gaitenis

10.00–15.30

3D printeris, mētelis ar gaismas un skaņas efektiem, suņu ķepu tīrītājs, mākslīgā protēze u. c.
RTU zinātnieku radīti produkti un tehnoloģijas

2. stāva foajē un gaitenis

10.00–14.00

Jauno arhitektu projektēšanas darbnīca (sadarbībā ar Valmieras jaunatnes centra «Vinda»
tehniskās modelēšanas pulciņa un multiplikācijas studijas dalībniekiem)

219. telpa

11.00–16.00

Izstāde «Leonardo ģēnijs»
Viltīgie cilindri

Pagrabstāva galerija

11.00–16.00

Robotikas kluba tehniskās jaunrades darbnīca «Lego robotu programmēšana»

Lielās zāles priekštelpa

11.00–16.00

Elektronikas kluba tehniskās jaunrades darbnīca «Divkanālu sintezators»

Lielās zāles priekštelpa

11.00–16.00
15.30
16.00

Jauno elektroinženieru kluba tehniskās jaunrades darbnīca «Lukturis»

Lielās zāles priekštelpa

«RTU Jauno pētnieku dienas» noslēgums, dalībnieku sumināšana un uzvarētāju apbalvošana

Mazā zāle

Konkursa «Nāc un studē RTU!» noslēgums, visu dalībnieku kopīga fotografēšanās

Mazā zāle

15.40–16.30

Tiltu tehniskā pārbaude 1. un 2. kategorijas komandām
Reģistrācija un tehniskā pārbaude 3. un 4. kategorijas komandām

Lielā zāle

16.30–18.00
18.30

Tiltu slodzes izturības pārbaude

Lielā zāle

Spageti tiltu konstruēšanas sacensību «Stiks 4» uzvarētāju apbalvošana

Lielā zāle

no 9.00

Studē Rīgas Tehniskajā universitātē!
Elektroniskā pieteikšanās no 1. jūlija.
Pieteikšanās un dokumentu uzrādīšana pieņemšanas punktos
no 8. jūlija līdz 15. jūlijam no plkst. 9 līdz 18
(sestdien 13. jūlijā no plkst. 9 līdz13)
www.rtu.lv/uznemsana

13. aprīlī
Rīgā, Kaļķu ielā 1

RTU ATVĒRTO
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www.rtu.lv

