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Konkurs na najlepszą pracę magisterską z
zakresu ochrony środowiska

Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci, którzy obronili pracę magisterską
w roku akademickim 2011/2012, w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie
województwa łódzkiego.
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza konkurs na
najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony środowiska. Do Konkursu mogą przystąpić
absolwenci, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2011/2012, w szkołach wyższych
mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych,
pod względem naukowym i praktycznym prac magisterskich z dziedziny ochrony środowiska oraz
nagrodzenie ich autorów. Konkurs ogłaszany jest w następujących kategoriach:
- Nauk ekonomiczno-społecznych;
- Nauk przyrodniczych;
- Nauk technicznych.
Zgłoszeniu do konkursu podlegają prace w następujących obszarach tematycznych:
- Budownictwo pasywne i odnawialne źródła energii;
- Gospodarka odpadami;
- Ochrona obiektów cennych przyrodniczo.
Ogółem przewidywana pula nagród wynosi 45.000,00 zł.
Szczegółowe informację oraz Regulamin Konkursu na stronie: http://www.zainwestujwekologie.pl
Źródło: www.uni.lodz.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/14781.html

19-01-2022

PCI Days – Pharma Cosmetic Industry Days
Już 22-23 czerwca 2022 w Expo XXI w Warszawie odbędzie się kolejna edycja targów.

18-01-2022

W razie kryzysu psychicznego trzeba sięgać
po pomoc
Osoba w kryzysie samobójczym może liczyć na pomoc.

18-01-2022

Pamięć immunologiczna jest słabsza po
ciężkim COVID-19
Oznacza to, że ich odporność jest nieco niższa.

18-01-2022

Omikron "wgra" odporność długoterminową
To nas uodporni na kolejne warianty.

18-01-2022

Kontakt z naturą pomaga zaakceptować swój
wygląd
Sprawia, że mamy więcej akceptacji dla tego, jak wygląda nasze ciało.

18-01-2022

Poziom hormonów tarczycy a problemy
behawioralne u synów
Czytamy o tym w piśmie „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.

18-01-2022

Wirus Epsteina-Barr może być główną
przyczyną stwardnienia rozsianego
Tak informuje „Science“.

18-01-2022

Zamknięcie szkół polepszyło sen nastolatków
Przekonują naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu na łamach „JAMA Network Open”.
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