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Studencki Nobel 2012
Zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji konkursu „Studencki Nobel 2012"
organizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Konkurs polega na wyborze

i promowaniu utalentowanych studentów, państwowych i prywatnych szkół wyższych
w Polsce (na szczeblu uczelnianym na większości uczelni, regionalnym - 16 laureatów - oraz
krajowym) i finalnie wyborze najlepszego wśród najlepszych.
Dodatkowo w Konkursie nagradzani są najlepsi studenci w 10 kategoriach: nauki przyrodnicze,
nauki inżynieryjne i techniczne, nauki medyczne i o zdrowiu, nauki społeczne, nauki ekonomiczne,
nauki humanistyczne, nauki rolnicze, sztuka, sport, języki obce (Krajowi Laureaci Branżowi).
Konkursowe zmagania zakończą się uroczystą Galą Finałową, na której przyznane zostaną cenne
nagrody. Szczegóły na stronie konkursu www.studenckinobel.pl
Źródło: www.agh.edu.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/12978.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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