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ENERGIS – nowy budynek Politechniki
Świętokrzyskiej

Dnia 8 października 2012 r., Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,
uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2012/2013 otwarciem nowego obiektu
dydaktyczno-laboratoryjnego ENERGIS dla najmłodszego Wydziału Inżynierii Środowiska,
Geomatyki i Energetyki.
ENERGIS to budynek nowoczesny, inteligentny, energooszczędny o powierzchni ponad 4800 m kw.
z 22 salami dydaktycznymi – znajdują się w nim sale ćwiczeniowo-projektowe, seminaryjne,
audytoryjne, pracownie komputerowe, dydaktyczne, a co najważniejsze w pełni wyposażone
w nowoczesny sprzęt, aparaturę i pomoce dydaktyczne cztery nowoczesne laboratoria –
odnawialnych źródeł energii; systemów inteligentnych; regulacji, wymiany i odzysku ciepła oraz
nano-i ekoinżynierii. Jedna z sal dydaktycznych została przystosowana do prezentacji w obiekcie
nowoczesnych rozwiązań, z możliwością obserwacji i bieżącego monitoringu efektów
energooszczędnych i zastosowanych rozwiązań automatyki, sterownia, bilansów zysków i strat
energetycznych i parametrów środowiska.
Projekt pn.: „Energis - Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny Inżynierii Środowiska, Politechnika
Świętokrzyska Kielce” otrzymał ponad 30 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, Priorytet XIII.
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.
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Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.
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Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.
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ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji
epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania
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Europa po raz kolejny stała się epicentrum

pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".
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Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.
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Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.
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Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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