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Uj dla Krakowa - cykl spotkań
Uniwersytet Jagielloński – akademicki ośrodek badawczy, prowadzący różnorodne badania
na najwyższym poziomie. Kraków – prawie milionowe miasto, z ludźmi ciekawymi świata,
mającymi swoje wątpliwości, aspiracje i wielorakie potrzeby. I uczelnia i miasto od dawna
żyją w ścisłej symbiozie. Warto ją pielęgnowąć i umacniać. Temu służy cykl spotkań z nauką
– "UJ dla Krakowa".

"UJ dla Krakowa" to: 1/. cykliczne wykłady połączone z dyskusją, 2/. popularnonaukowa forma
prezentacji, 3/. prelegenci – naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

●

Miejsce spotkań: Auditorium Maximum UJ, Aula Duża, ul. Krupnicza 33 w Krakowie

●

Wstęp bezpłatny, decyduje kolejność wejść na salę

●

Termin najbliższego spotkania: 18 stycznia 2018 (patrz niżej), start godz. 18.00

Podejmowane tematy będą dotyczyć takich zagadnień jak smog, klimat miasta, zdrowie
a zanieczyszczenie powietrza. Nie zabraknie także rozmów dotyczących bezpieczeństwa stosowania
leków, paradontozy, akumulatorów przyszłości czy np. alergii. Omówione zostaną także zagadnienia
związane ze współczesną diagnostyką promieniowaniem jądrowym, bezpieczeństwie w mieście,
a także przedstawione zostaną projekty rozwijające Smart City Kraków.
Kontakt: nauka@uj.edu.pl
Źródło: www.nauka.uj.edu.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/28052.html
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Bioniczna trzustka
To już nie fikcja!
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Zmęczenie, kołatanie serca i bezsenność to
powikłania po COVID-19
Mogą one pojawiać się także wtedy, gdy chorzy łagodnie przeszli zakażenie.
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Nadświetlne spojrzenie na Wszechświat
Trzy wymiary czasowe, jeden wymiar przestrzenny.
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Kosmiczne misje 2023 roku
Starty sond i rakiet, powrót próbki z asteroidy.
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