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Nowe technologie dla dziewczyn
Do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach programu
mentoringowo-stypendialnego Nowe technologie dla dziewczyn. Konkurs adresowany jest

do studentek oraz tegorocznych maturzystek, które rozpoczną studia na wybranych
kierunkach uczelni biorących udział w programie. Wysokość pojedynczego stypendium
wynosi 12 000 zł.
Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach programu przyznanych zostanie 20 stypendiów.
Szczegółową listę uczelni, które biorą udział w programie można znaleźć na stronie internetowej
organizatora konkursu.

Strona internetowa programu Nowe technologie dla dziewczyn
Źródło: www.granty-na-badania.com
http://laboratoria.net/aktualnosci/25253.html
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Tak się nie odchudzaj!
Oto 10 najczęściej popełnianych błędów w odchudzaniu.

05-12-2019

Rak trzustki nie zawsze musi kończyć się źle
Zamiast koncentrować się na złych prognozach, warto znać objawy oraz czynniki ryzyka.
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Wykryto czarną dziurę o "niemożliwej" masie
W naszej Galaktyce wykryto czarną dziurę o niestandardowej masie.
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Planszówki a sprawność umysłu
Osoby grające w gry planszowe cechują się lepszym funkcjonowaniem poznawczym w podeszłym
wieku.

05-12-2019

Gdy rośnie zanieczyszczenie powietrza, w
szpitalach przybywa pacjentów
Nawet krótkotrwałe narażenie na drobne cząstki stałe może prowadzić do zaostrzenia choroby.

05-12-2019

Uczelnie rejestrują dawców szpiku - akcja
trwa do 8 grudnia
Akcja rejestrowania potencjalnych dawców szpiku trwa na 57 uczelniach w Polsce.
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Czym grozi podwyższone stężenie
trójglicerydów we krwi?
Kto powinien mieć się szczególnie na baczności i jak zmniejszyć jej stężenie za pomocą diety?

03-12-2019

Czosnek raka nie leczy, ale może przed nim
chronić
Osoby, które go często jedzą, rzadziej chorują na raka niż te, w których diecie jest go mało.
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