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Politechnika Wrocławska& Moscow Technical
University of Communications and
Informatics
Dziś, 15 listopada, Politechnika Wrocławska podpisze umowę o współpracy z Moscow

Technical University of Communications and Informatics (Uniwersytet Techniczny
Komunikacji i Informatyki w Moskwie).
Porozumienie obejmie m.in. : wymianę doświadczeń w metodyce nauczania, wymianę nauczycieli
akademickich, pracowników naukowych i studentów, prowadzenie wspólnych projektów badawczych,
wymianę informacji naukowo-technicznej oraz koordynację badań naukowych.
MTUCI jest obecnie największym centrum edukacyjnym i naukowym przygotowującym i szkolącym
wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie telekomunikacji, informatyki, inżynierii
radiowej, ekonomii i zarządzania. Założony w 1921 roku, 11 lutego 2011 roku obchodził swoje
90-lecie. Wśród dziesiątków tysięcy absolwentów uczelni są znani naukowcy i specjaliści, wybitne
osobistości Rosji, jak również wielu krajów Azji, Afryki, Europy i Ameryki Łacińskiej.
Źródło: http://www.portal.pwr.wroc.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/11965.html
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.

28-06-2022

Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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