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Synthos Chemical Award - przedłużono
termin zgłoszeń
Do 31 października br. został przedłużony termin składania zgłoszeń w konkursie Synthos Chemical Award.
W konkursie wybitni polscy chemicy mogą walczyć o nagrodę w wysokości 1 miliona zł.

Początkowo organizatorzy zapowiadali, że zgłoszenia będą przyjmowane do 31 lipca, teraz jednak
zdecydowano o przedłużeniu naboru do 31 października. Nagroda Synthos Chemical Award
adresowana jest do polskich naukowców prowadzących prace badawcze w obszarze chemii. Celem
konkursu jest pokazanie rozwoju innowacyjnej branży chemicznej w Polsce oraz popularyzacja
chemii wśród młodych naukowców.

Kandydaci pozostaną właścicielami praw i patentów do rozwiązań, a wygrany milion będą mogli
przeznaczyć na realizację dowolnych celów. To szczególnie istotne w przypadku naukowców, do
których wynalazków lub odkryć prawa własności posiadają uczelnie lub instytuty, w których pracują.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, zasady zgłoszeń i formularz FAQ
dostępne są na oficjalnej stronie: www.synthosaward.com.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/25865.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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