mgr Klaudia Kardynał

e-mail:
bractworozy@wp.pl
klaudiakkardynal@gmail.com

Wykształcenie:
 2008-2011: trzyletnie studia licencjackie na Uniwersytecie Opolskim na kierunku
biologia podstawowa;
 2011-2013: dwuletnie studia magisterskie na Opolskim na kierunku biologia
podstawowa (studia ukończone z wyróżnieniem);
 2012-2014: dwuletnie studia magisterskie na Opolskim na kierunku biologia
eksperymentalna i stosowana;
 2013-aktualnie: czteroletnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Opolskim na
kierunku biologia.

Aktywność okołonaukowa 
Konferencje:
 Organizator i czynny uczestnik 13th EAVP Meeting – Opole, Poland 2015 z posterem
„Research of Pleistocene megafauna carried out at the Laboratory of Paleobiology of
Opole University” oraz z posterem we współautorstwie z J. Kowalskim, K.
Gruntmejerem i P. Janeckim „Pencil drawings as an integral part of palaeoreconstructions”
 Czynny udział w 16th Czech-Slovak-Polish Paleontological Conference & workshop
MIKRO-2015 z referatem „Big Pleistocene mammals from Snad Mine ‘Kotlarnia’
(POLAND)
 Ogólnopolska Konferencja KNS „Edukacja – Etyka – Ekologia” z referatem
„Bioetyka w Polsce: Edukacja o prawach zwierząt – jak teoria wygląda w praktyce?”
– czynny udział
 Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa KNS „Interdyscyplinarnie o
środowisku przyrodniczym i jego ochronie” z referatem „Ekologiczna sieć Natura
2000 – problem czy szansa?”
 Konferencja „Młodzi w Paleontologii VI – Potęga skamieniałości” z referatem
„Kolejne znaleziska dużych ssaków plejstoceńskich na terenie województwa
opolskiego i śląskiego” – czynny udział
 Ogólnopolska konferencja naukowa „Środowisko regionu śląskiego oczami
przyrodników” z referatem „Ekologiczna sieć Natura 2000 w województwie
opolskim” – czynny udział
 Czynny udział w 10 Jubileuszowym Opolskim Festiwalu Nauki w Opolu, jako
reprezentantka Koła Naukowego Biologów – „Paleorhinus” sekcja paleontologiczna
 Aktywny udział w Dniach Biologii pt. „Chcesz zrozumieć świat? Studiuj biologię na
UO!”
 Udział w konferencji naukowej podsumowującej działalność Stowarzyszenia
Dinopark pt. „Stowarzyszenie „Dinopark” podsumowanie działalności naukowoedukacyjnej w latach 2003-2012
 Aktywny udział w V-tej Konferencji Naukowej Młodzi w Paleontologii (referat pt.
„Występowanie mega fauny plejstoceńskiej na terenie województwa opolskiego i
Górnego Śląska”)
 Czynny udział w I Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych
Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (referat pt.
„Występowanie mega fauny plejstoceńskiej na terenie województwa opolskiego i
Górnego Śląska” – II miejsce w swojej sesji referatowej)
 Konferencja Naukowa Koła Naukowego Sozologów „Różnorodnie o
bioróżnorodności” z referatem „Wymieranie zwierząt w Polsce – stan i perspektywy”

 Konferencja Naukowa Koła Naukowego Sozologów „Różnorodnie o
bioróżnorodności” z referatem „Handel dzikimi roślinami i zwierzętami zagrożeniem
dla różnorodności biologicznej”
 Konferencja Naukowa Koła Naukowego Sozologów „Wyzwanie edukacji
ekologicznej w Polsce” z referatem „Projekt edukacyjny możliwością kształtowania
postawy ekologicznej wśród gimnazjalistów”
Publikacje:
 M. Karaczyn, K. Kardynał, P. Wasik 2014: Wymieranie zwierząt w Polsce – stan i
perspektywy, W: Terlecka M., 2014. Różnorodnie o Bioróżnorodności, t.I, s. 31-40,
Krosno. ISBN 978-83-62681-73-0
 M. Karaczyn, K. Kardynał, P. Wasik 2014: Handel dzikimi roślinami i zwierzętami
zagrożeniem dla różnorodności biologicznej, W: Terlecka M., 2014. Różnorodnie o
Bioróżnorodności, t.II, s. 41-50, Krosno. ISBN 978-83-62681-73-0
 M. Karaczyn, K. Kardynał, P. Wasik 2014: Projekt edukacyjny możliwością
kształtowania postawy ekologicznej wśród gimnazjalistów, W: Terlecka M. 2014
Edukacja ekologiczna. Wybrane problemy, s. 57-69, Krosno. ISBN 978-83-82681-822
 K. Kardynał 2015: Ekologiczna Sieć Natura 2000 – problem czy szansa?, W: Terlecka
M., 2015., Interdyscyplinarnie o ochronie środowiska. Teoria i praktyka – wybrane
problemy t.I.
 K. Kardynał, 2015: Prawa zwierząt – prawo, edukacja, teoria i praktyka, W: Terlecka
M., 2015. Interdyscyplinarnie o ochronie środowiska. Kształtowanie świadomości
ekologicznej (edukacja ekologiczna, etyka ekologiczna) – wybrane problemy, t.II,
Inne:
 Aktywny udział w Nocy Biologów zorganizowanej przez Samodzielną Katedrę
Biosystematyki w dniu 09.01.2015 – prowadzenie „Warsztatów paleontologicznych”
 Aktywny udział w Nocy Biologów zorganizowanej przez Katedrę Biosystematyki w
dniu 10.01.2014 – prowadzenie zajęć pokazowych (wykład wraz z ćwiczeniami) pt.
„Opolska epoka lodowcowa, czyli co mamut Maniek robił w Opolu”
 Aktywny udział w Nocy Biologów zorganizowanej przez Katedrę Biosystematyki w
dniu 09.01.2015 – prowadzenie warsztatów paleontologicznych (pokaz i preparacja
skamieniałości)
 Udział w Wystawie Paleontologicznej w Zakładzie Paleobiologii na Wydziale
Przyrodniczym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) w ramach Projektu
„Szlak Geoturystyczny „Pradziad”: Inwentaryzacja i Dokumentacja Stanowisk” nr
Pl.3.22/3.3.07/11.02789
 Udział W X Studenckim Obozie Poszukiwawczo-Naukowym zorganizowanym przez
Zakład Paleobiologii Uniwersytetu Opolskiego na Stanowisku „Trias” w Krasiejowie
 Udział W XII Studenckim Obozie Poszukiwawczo-Naukowym zorganizowanym
Przez Zakład Paleobiologii Uniwersytetu Opolskiego na Stanowisku „Trias” w
Krasiejowie

Zainteresowania naukowe:





kręgowe troglobionty,
duże ssaki plejstoceńskie ze Śląska (w szczególności mamuty włochate),
kręgowce wapienia muszlowego,
biologia sądowa.

