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Już dziś - Pierwszy Festiwal Wiedzy IMPA
(International Project Management

Association).
Już dziś - 23 listopada w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
Krakowie odbędzie się - po raz pierwszy w Polsce - Festiwal Wiedzy IMPA (International
Project Management Association). Podczas tego międzynarodowego wydarzenia prelegenci
omówią kluczowe kwestie związane z efektywnym zarządzaniem projektami naukowymi.
Tematem przewodnim spotkania będą zagadnienia związane z profesjonalizacją obszaru zarządzania
projektami badawczymi i wspierającymi prace badawcze realizowanymi w partnerstwie
naukowo-przemysłowym. Festiwal ma na celu budowanie oraz wzmocnienie partnerstwa pomiędzy
tymi dwoma sektorami. Zaproszeni goście przedstawią możliwości podejmowania współpracy
i sposób finansowania projektów badawczych: zarówno ze źródeł krajowych, jak i
międzynarodowych.
W programie festiwalu znalazły się także warsztaty eksperckie poświęcone m.in. aspektom prawnym
w procesie zarządzania projektami badawczymi. Warsztaty poprowadzą doświadczeni specjaliści
m.in. z Niemiec, Holandii, Belgii, Słowenii i Polski.
W panelu poświęconym współpracy nauki z przemysłem prelegenci omówią założenia projektu
Horizon 2020 – nowego programu ramowego UE dotyczącego finansowania badań i innowacji
planowanego na lata 2014-2020.
Organizatorzy wydarzenia przewidzieli także specjalistyczne warsztaty dla młodych menedżerów
projektów badawczych (organizowane wspólnie z Young Crew Polska), które odbędą się w sobotę 24
listopada.
Do udziału w debatach zaproszeni są wszyscy, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania
projektami badawczymi, a także przedstawiciele sektora przemysłowego i naukowego działający na
co dzień w zespołach projektowych.
Szczegółowe informacje na temat Festiwalu Wiedzy znajda Państwo na stronie:
http://event.einovainstitut.eu/poland2012/pl/
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Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron
Mamy ok. miesiąca, aby się przygotować na nadejście nowego wariantu.
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Jak zmienia się klimat w Polsce?
Ponad 30 klimatologów przeanalizowało różne aspekty zmian klimatu w Polsce.
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Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z
Internetu w 2018 r.
Wynika z właśnie opublikowanych wyników badania struktury społecznej POLPAN.
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Ludzie mają inne neurony niż pozostałe ssaki
Zmniejszenie gęstości kanałów jonowych mogło się przełożyć na wydajniejsze działanie mózgu.
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Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się
klimatu
Przed 56 mln lat doszło do znacznego ocieplenia klimatu.
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Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
Poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).
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Wariant Omikron przenosi się bardzo szybko
Nie ma powodów do paniki - uspokaja WHO.

06-12-2021

Dajmy nauce poznać wariant Omikron
Nie ulegajmy medialnej panice.
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