Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Naukowy styl życia
Nauka i biznes
●
●
●
●
●
●

Nowe technologie
Felieton
Tygodnik "Nature"
Edukacja
Artykuły
Przemysł

Strona główna › Informacje

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

17-07-2018

Life Science Open Space już w październiku
w Krakowie
Klaster LifeScience Kraków wraz z Partnerami zapraszają na konferencję, która odbędzie się w dniu
11 października 2018 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie

11-07-2018

Nowe spojrzenie na terapię chorób nerek
Uwaga naukowców zmagających się z chorobami nerek skupiona jest na komórkach macierzystych
ale badane są także pozakomórkowe pęcherzyki uwalniane przez te komórki.

11-07-2018

Nowy lek daje nadzieje na skuteczną walkę z
zespołem Retta
Naukowcy wykazali, że nowy lek może zmniejszyć objawy rzadkiej choroby genetycznej.

11-07-2018

Hamburgery sprzyjają astmie
Spożywanie pokarmów typu fast food, a zwłaszcza hamburgerów sprzyja astmie i innym chorobom
alergicznym – informuje pismo „Respirology”.

11-07-2018

Komercyjny potencjał mikroskopijnych
glonów
Mikroalgi są obiecującym surowcem do zrównoważonej produkcji żywności, pasz i produktów

nieżywnościowych.

11-07-2018

Rosnący poziom oceanów to bilionowe straty
Powodzie spowodowane przez podnoszący się poziom mórz i oceanów będą powodowały na całym
świecie straty w wysokości nawet 14 bilionów dolarów rocznie.

11-07-2018

Nawigacja budynków dla niewidomych
Prostą w obsłudze nawigację wewnątrz budynków, mającą ułatwić osobom niewidomym i słabo
widzącym samodzielne dotarcie do celu zaprojektowali studenci Politechniki Łódzkiej.

11-07-2018

Innowacyjne leki przeciw gruźlicy
Rosnąca oporność na stosowane obecnie antybiotyki to jeden z najbardziej palących problemów
związanych ze światową epidemią gruźlicy (ang. tuberculosis, TB).
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