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„Skomplikowane i proste” - VIII edycja
konkursu

Młodzi uczeni, którzy potrafią ciekawie napisać o swoich badaniach, mogą wziąć
udział w VIII edycji konkursu: „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach" na
najlepszy artykuł popularnonaukowy.
W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz
doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Artykuły powinny popularyzować w przystępny
sposób własne badania naukowe uczestników lub badania, w których brali oni udział.
Organizatorzy czekają na teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków w trzech
egzemplarzach opatrzonych godłem. Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących
badania. Do prac należy dodać zaklejoną kopertę oznaczoną godłem, zawierającą dane osobowe
autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres
domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką notę o przebiegu pracy naukowej.
Artykuły z dopiskiem "Konkurs” należy przesyłać na adres redakcji "Forum Akademickiego" do 10
października. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2012 roku. Organizatorzy zapowiadają, że
zostanie wybranych 3 laureatów konkursu, a cztery osoby dostaną wyróżnienia. Na zdobywcę
pierwszego miejsca czekają nagrody o łącznej wartości sięgającej powyżej 6 tysięcy złotych.
Pozostali laureaci i wyróżnieni otrzymają m.in. nagrody pieniężne, dwudniowe kursy i mapy cyfrowe.
Wszystkie nagrodzone prace będą opublikowane w "Forum Akademickim”. Poza tym, laureaci
i wyróżnieni dostaną książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki
Polskiej, a także roczną prenumeratę "Forum Akademickiego”.
Szczegółowe informacje na jego temat konkursu są dostępne na stronie: www.forumakademickie.pl
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/13865.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”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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