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Naukowa wyprawa po Uniwersytecie
Jagiellońskim
Uniwersytet Jagielloński. O badaniach i współpracy naukowej" to kolejna po „Projektorze
Jagiellońskim" publikacja, w której przedstawiony jest „ten element światowej nauki, który
tworzą badania naukowe prowadzone na UJ".

A skala i różnorodność prac naukowych realizowanych na najstarszej polskiej uczelni jest
imponująca. Gdybyśmy przedsięwzięli wyprawę po nauce na UJ, wśród napotkanych zagadnień
pojawiłyby się: postać Hypatii z Aleksandrii i tajemnicze grobowce Majów, terapia
przeciwnowotworowa przyszłości oraz eksperymenty związane z deficytem snu, wykorzystanie
mikroskamieniałości do rekonstrukcji prehistorycznego środowiska i nowych materiałów do
pozyskiwania energii słonecznej.
W publikacji „Uniwersytet Jagielloński. O badaniach i współpracy naukowej" zamieszczono 21 takich
naukowych wizytówek, z których 15 dotyczy wydziałów UJ, zaś pozostałe odnoszą się m.in. do takich
instytucji jak Bibliotek Jagiellońska, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków czy synchrotronu
"Solaris".

Więcej na stronie: http://www.uj.edu.pl/o-nauce
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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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