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Krzemowe opony zawiozą nas dalej
Jak pisze Głos Wielkopolski, w Unisilu, bo o nim mowa, produkuje się całą gamę silanów w oparciu
o technologie opracowane na UAM. Rocznie uczelnia ma określone profity (kilkadziesiąt tysięcy
złotych) z tytułu posiadanych udziałów i sprzedaży licencji w Unisilu. POZYTYWNE ZMIANY
W MENTALNOŚCI Opinia, że nauka to sfera działalności, w której realizuje się dzięki państwowym

dotacjom wąska grupa zapaleńców, pokutuje u nas od dawna. Z założenia jest nierentowna, pompuje
się w nią pieniądze z budżetu. Osoby, które nie są z nią związane, nie potrafią wskazać
najdrobniejszych korzyści wynikających z prowadzonych w instytutach naukowych badań. Wiele
wskazuje jednak na to, że już niedługo ta sytuacja poprawi się. Zmienia się bowiem mentalność
naukowców, którzy nie chcą traktować swojej pracy jako sztuki dla sztuki.
"Aktualnie współpraca nauka-gospodarka w Polsce niemal nie istnieje" – twierdzi prof. Marciniec
z Wydziału Chemii UAM.
W Polsce brakuje holdingów zdolnych do tworzenia własnych ośrodków badawczo-rozwojowych.
W krajach OECD (Międzynarodowa Organizacja Rozwoju Gospodarczego) często one właśnie
decydują o polityce naukowo-technicznej państwa.
Prowadzone przez prof. Marcińca Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych na UAM ma
w przyszłości ułatwiać współpracę ludzi nauki i różnych gałęzi gospodarki. Najprawdopodobniej
zacznie przynosić konkretne zyski. Obecnie nie ma szans na produkcję na wielką skalę.
"To, co możemy robić jako chemicy, to sprzedawać +biżuterię chemiczną+. Czyli niewielkie, lecz
niezwykle cenne i bardzo dobre substancje. Nie jesteśmy na razie gotowi do tego, by konkurować
z wielkimi koncernami czy instytutami, ale możemy właśnie produkować takie cenne +drobiazgi+" –
mówi Marciniec.
Jeśli kolejne opracowane na UAM projekty spotkają się z zainteresowaniem przemysłu, to
uniwersytet może liczyć na wielomilionowe zyski, a także na pieniądze na kolejne badania.
PAP - Nauka w Polsce
http://laboratoria.net/aktualnosci/3542.html
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Jak dorastanie z psem wpływa na dziecko
Młode pokolenie odnosi niebanalne korzyści z wychowywania się w domu z psem.

15-07-2020

Co powoduje starzenie się tętnic?
Związek powstający w jelitach podczas jedzenia czerwonego mięsa uszkadza tętnice.

15-07-2020

Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej
chorobie
Niedożywienie w razie choroby oznacza, że opieka nad pacjentem staje się jeszcze trudniejsza.

15-07-2020

„Równouprawnienie” w piciu alkoholu wśród
nastolatków?
Przez całe lata to nastoletni chłopcy pili więcej i częściej niż ich rówieśniczki.

15-07-2020

Choroby tarczycy – fakty, które warto znać
U co piątej osoby w Polsce występują zaburzenia czynności tarczycy, lecz połowa z nich o tym nie
wie.

15-07-2020

Jak utrzymać abstynencję?
Dla wielu osób leczących się z alkoholizmu w czasie pandemii trzeźwa rzeczywistość zachwiała się.

14-07-2020

W Chinach odkryto nowy wirus
Jeszcze nie zdążyliśmy uporać się z jedną pandemią, a już musimy myśleć o kolejnej.

13-07-2020

Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Możliwość nieinwazyjnego zdiagnozowania nowotworu, oznaczałaby olbrzymi postęp w walce z
rakiem.
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