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III Konferencja Nauka dla Biznesu
Podczas tegorocznej edycji omówiona zostanie współpraca nauki z biznesem jako źródło innowacji na
przykładzie doświadczeń polskich i zagranicznych specjalistów. Zaprezentowane zostaną sukcesy
w komercjalizacji badań naukowych firm wywodzących się z kręgu nauki.

W trakcie konferencji odbędzie się IV Gala Regionalnego konkursu INNOVATOR MAŁOPOLSKI 2009,
podczas której poznamy tegorocznych laureatów. Gala odbędzie się w ramach Festiwalu
Innowacyjności i Kreatywności, której uzupełnieniem będzie wystawa poświęcona historii transferu
technologii oraz wystawa ciekawostek technologicznych Politechniki Krakowskiej.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Do udziału zapraszamy przedstawicieli świata nauki i przemysłu
oraz wszystkich, którym bliska jest idea współpracy pomiędzy nauką a biznesem.
Zainteresowane osoby proszone są o przysłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 12.11.2009 r.
Więcej informacji na:
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
http://laboratoria.net/aktualnosci/3442.html

03-07-2020

W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od
Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.

03-07-2020

Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.
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W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.

03-07-2020

Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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