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Ostatnie tygodnie na zgłoszenia do programu
Amgen Scholars
Tylko do końca stycznia studenci kierunków ścisłych mogą zgłaszać się do międzynarodowego
programu Amgen Scholars. Najlepsi wezmą udział w programie badawczym na jednej z najlepszych

uczelni w Europie m.in. w brytyjskim Uniwersytecie Cambridge.
Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest serwis Nauka w Polsce – Polskiej Agencji Prasowej.

Wnioski aplikacyjne mogą składać studenci medycyny,
farmacji, biologii, biotechnologii, bioinżynierii, chemii oraz kierunków pokrewnych. Program
adresowany jest do osób z dobrymi wynikami w nauce, które chciałyby rozwijać swoje umiejętności,
a w przyszłości rozpocząć studia doktoranckie.

Dzięki udziałowi w programie studenci z Polski mają szansę na udział w międzynarodowym
programie stypendiów naukowych na jednej z najlepszych uczelni wyższych w Europie: brytyjskim
Uniwersytecie Cambridge, Instytucie Karolinska w Szwecji i Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana
w Niemczech.

Program Amgen Scholars umożliwia prowadzenie projektów badawczych w międzynarodowym
środowisku jeszcze podczas studiów, zdobywanie praktycznych umiejętności i udział w projektach
badawczych pod opieką najbardziej utytułowanych naukowców.

Uruchomiono go w 2006 roku w Stanach Zjednoczonych. W 2009 roku rozpoczęła się edycja
europejska. W ciągu kilku lat w programie wzięło udział ponad 1800 studentów z 440 uczelni
w Europie i Stanach Zjednoczonych. W zeszłym roku uczestniczyło w nim 77 studentów z Europy.

Budżet programu wynosi ponad 34 mln dolarów. Uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów
związanych z udziałem w programie, a jedynymi kryteriami uczestnictwa są wiedza, umiejętności
i zaangażowanie.

Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji, powinny wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na
stronie: www.amgenscholars.eu oraz przedstawić swoje dotychczasowe osiągnięcia naukowe.
Studenci zgłaszają się bezpośrednio do wybranej uczelni, która ocenia kandydata według
określonych przez siebie kryteriów. Nabór wniosków trwa do końca stycznia tego roku.

Więcej informacji na temat procesu aplikacji można znaleźć na stronie: www.amgenscholars.eu
źródło: www.naukowawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/16142.html
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Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców
Polski nie najweselsze
Wynika z najnowszego sondażu CBOS.
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Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i
mężczyzn
Naukowcy namierzyli te różnice.
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Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej

niż 10 dniach
Donoszą naukowcy na łamach pisma „International Journal of Infectious Diseases”.
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Dlaczego ludzie oszukują samych siebie?
Oszukiwanie się jest normalne, powszechne i może być przydatne, ale tylko na krótką metę.
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Jagody goji mogą chronić przed utratą
wzroku związaną z wiekiem
Donosi pismo „Nutrients”.
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Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym
grantem EMBO
Dotyczy procesów rakotwórczych w organizmie człowieka.
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Mutacje SARS-CoV-2 u jeleni
skomplikowałyby strategię walki z pandemią
Ekspert: mutacje SARS-CoV-2 u jeleni skomplikowałyby strategię walki z pandemią
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System oceny pracy naukowej powinien być
przejrzysty
Ocenił w rozmowie z PAP prawnik, prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
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