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Konkurs im. Marii Skłodowskiej-Curie

Do 2 maja 2014 r. można składać wnioski
w ramach konkursu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Do konkursu można zgłaszać prace
doktorskie z zakresu chemii, fizyki lub inżynierii, które zostały obronione w latach
2012-2013. Zgłaszana praca musi mieć zastosowanie w energetyce. Organizatorem
konkursu jest ambasada francuska w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce.
Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu tematyka zgłaszanej pracy może dotyczyć:
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kopalin;
energii jądrowej;
energii odnawialnej;
zagadnień związanych z biomasą;
zagadnień związanych efektywnością energetyczną;
zagadnień związanych z energią konwencjonalną.

Zgłaszane prace muszą zostać przedstawione w formie plakatu w języku angielskim. Szablon plakatu
można znaleźć na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce.
W ramach konkursu zostaną wyłonione dwa najlepsze plakaty. Ich autorzy otrzymają następujące
nagrody:
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I nagroda - sfinansowanie pobytu naukowego we Francji, sfinansowanie dodatkowej podróży
w dowolnym celu na trasie Polska - Francja - Polska do kwoty 2 000 euro,
II nagroda - sfinansowanie pobytu naukowego we Francji do kwoty 1 500 euro.

Autorzy zwycięskich prac odbiorą nagrody podczas uroczystego wręczenia nagród, które odbędzie
się 29 maja 2014 r. w ambasadzie Francji. Prace zostaną także zaprezentowana na francuskim
stoisku podczas pikniku naukowego, który odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie 31
maja 2014 r.
Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres nagrodamsc@institutfrancais.pl.
Źródło: www.granty-na-badania.com
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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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