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Bezprecedensowe spotkanie polskich i
portugalskich politechnik

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych (KRPUT) nawiąże współpracę z Portugalią. W dniach 13-15 października
2013 r. na Politechnice Opolskiej zaplanowano wspólne posiedzenie polskich rektorów
z Radą Koordynującą Uczelni Technicznych w Portugalii (CCISP).
Podczas spotkania przewodniczący KRPUT - prof. Tadeusz Więckowski oraz prof. Joaquim Mourato,
podpiszą deklarację o współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych projektów
naukowo-badawczych, wymiany pracowników naukowych i studentów oraz realizowania programów
podwójnego dyplomowania.
Ze względu na bliskie relacje środowisk akademickich Portugalii i Brazylii rektorzy z Polski liczą na
zapoczątkowanie trwałej współpracy z oboma państwami. Polskie uczelnie techniczne są gotowe
przyjąć studentów, którzy wyjadą w ramach programu brazylijskiego rządu Nauka bez Granic (w
ciągu pięciu najbliższych lat na studia zagraniczne ma wyjechać sto tysięcy młodych Brazylijczyków).
Tylko Politechnika Wrocławska ma w swojej ofercie 30 specjalności prowadzonych w języku
angielskim, podobnie jest na innych uczelniach zrzeszonych w KRUPT.

Możliwość rozmowy z uczestnikami konferencji. Obsługa prasowa - Wojciech Najda, dyrektor Biura
Rektora Politechniki Opolskiej, tel.: 531 930 976 oraz Joanna Pająk, sekretarz KRPUT, tel.: 665 291
071.
Źródło: http://www.portal.pwr.wroc.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/19674.html
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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.
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Dajmy nauce poznać wariant Omikron
Nie ulegajmy medialnej panice.
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