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Innowacja jest kobietą
Fundacja Kobiety Nauki zaprasza młode badaczki-wynalazczynie do wzięcia udziału w konkursie pod
hasłem innowacja jest kobietą, którego celem jest wyłowienie innowacyjnego autorskiego (lub

współautorskiego) rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia opracowanego już
rozwiązania.
Nagrodą dla zwyciężczyni będzie promocja konkursowego innowacyjnego rozwiązania
podczas Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii
ARCHIMEDES 2013 w Moskwie w dniach 2-5 kwietnia 2013r.
Fundatorem nagrody jest, partner Polskiej Sieci Kobiet Nauki, Agencja Promocyjna Inventor Sp.
z o.o.
Uczestniczki proszone są o przygotowanie posteru naukowego prezentującego proponowane
rozwiązanie.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10. marca.
Wymagane dokumenty:
- CV z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych,
- krótki opis projektu (do 1 strony),
- opis implementacji (do 1 strony),
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: kontakt@kobietynauki.org

Źródło: www.kobietynauki.org
http://laboratoria.net/aktualnosci/16831.html
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Nowej generacji lek obniża zły cholesterol o
połowę
Lek ten jest tzw. inhibitorem PCSK9 i podaje się go w zastrzykach, nawet jedynie dwa razy w roku.
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Wyższa płaca minimalna a ryzyko
samobójczej śmierci?
Wzrost płacy minimalnej wiąże się ze spadkiem liczby zgonów z powodu samobójstw wśród osób z
wykształceniem średnim i podstawowym.
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Operacje wszczepienia endoprotezy kolana w
nieodpowiednim czasie
U większości pacjentów w USA, którym wszczepia się endoprotezę kolana, operacja ta jest
przeprowadzana w nieodpowiednim momencie.

22-01-2020

Naukowe wsparcie hodowli jęczmienia w
obliczu zmian klimatycznych
Susza, podwyższony poziom dwutlenku węgla i występowanie patogenów – to część czynników
stresowych wpływających na hodowlę jęczmienia.
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Dieta roślinna zdrowa, o ile prawidłowo
prowadzona
Wegetarianizm tak jak każda dieta, może zrobić dla naszego organizmu nie tylko wiele dobrego, ale
również złego.
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Objawem schizofrenii może być apatia
Schizofrenia potocznie kojarzy się z urojeniami, których chory doświadcza w stanie psychozy.
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W goglach VR pamięć działała gorzej
Zanurzeni w wirtualnej rzeczywistości ludzie gorzej zapamiętują to, co widzieli.
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Ekspozycja na ołów związana z pogorszeniem
pracy mózgu u nastolatków
Żaden poziom ołowiu nie jest bezpieczny dla zdrowia. Nawet w niewielkich stężeniach ołów może
przyczyniać się do pogorszenia pracy mózgu

Informacje dnia: Nowej generacji lek obniża zły cholesterol o połowę Wyższa płaca minimalna a
ryzyko samobójczej śmierci? Operacje wszczepienia endoprotezy kolana w nieodpowiednim czasie
Naukowe wsparcie hodowli jęczmienia w obliczu zmian klimatycznych Dieta roślinna zdrowa, o ile
prawidłowo prowadzona Objawem schizofrenii może być apatia Nowej generacji lek obniża zły
cholesterol o połowę Wyższa płaca minimalna a ryzyko samobójczej śmierci? Operacje wszczepienia
endoprotezy kolana w nieodpowiednim czasie Naukowe wsparcie hodowli jęczmienia w obliczu
zmian klimatycznych Dieta roślinna zdrowa, o ile prawidłowo prowadzona Objawem schizofrenii
może być apatia Nowej generacji lek obniża zły cholesterol o połowę Wyższa płaca minimalna a
ryzyko samobójczej śmierci? Operacje wszczepienia endoprotezy kolana w nieodpowiednim czasie
Naukowe wsparcie hodowli jęczmienia w obliczu zmian klimatycznych Dieta roślinna zdrowa, o ile
prawidłowo prowadzona Objawem schizofrenii może być apatia

Partnerzy

●
●
●
●
●
●
●

Baza wiedzy
Forum
Humor
Regulamin
Oferta reklamy
O nas

●

Copyright © 2013 by Laboratoria.net | Aktualizacja: 22.01.2020 10:40

