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Wręczono 26 stypendiów prezesa PAN dla
doktorantów
"Oczekujemy od was bardzo wiele, bo praca naukowa to jednocześnie praca nad sobą i dla
wspólnego dobra" - powiedział prezes PAN prof. Andrzej Legocki, wręczając indeksy.

Jak wyjaśniał, przy wyborze stypendystów uwzględniano wiele czynników. Zwracano nawet uwagę
na początki ich kariery naukowej, np. udział w olimpiadach przedmiotowych jeszcze w szkole
średniej, a później na ich publikacje. "Zwracaliśmy też uwagę, czy ich promotorzy są ludźmi
nowoczesnej nauki" - dodał profesor.
"Moja praca ma zastosowania praktyczne. Badam enzym bakteryjny, który prowadzi bardzo ciekawą
reakcję, możliwą do wykorzystania w przemyśle farmaceutycznym" - wyjaśnił PAP Maciej Szaleniec
z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN.
Jak dodał, stypendium umożliwi mu oddanie się pracy naukowej i jednocześnie zatroszczenie
o rodzinę. "Trzeba pamiętać, że w ramach polskiego prawa doktorant jest osobą bezrobotną" - dodał.
Gabriela Schneider z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie zajmuje
się badaniem jednego z białek, które - jak się podejrzewa - mogą brać udział w procesie
nowotworzenia. "Rozpoznanie sposobów niszczenia tych białek może ułatwić wynalezienie leków,
które mogłyby działać na nowotwory" - wyjaśniła. Dodała, że stypendium przeznaczy przede
wszystkim na dokształcanie, w tym naukę języków obcych.
"Przynajmniej część stypendium przeznaczę na materiały i podręczniki" - zapowiedział Andrzej Szelc
z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. W swojej pracy zajmuje się on poszukiwaniem hipotetycznych
cząstek ciemnej materii.
Najliczniejszą grupę (11 osób) stanowią reprezentanci nauk biologicznych - biologii, biochemii
i genetyki. W krajach rozwiniętych na te dziedziny (łącznie z medycyną) przeznacza się z reguły
przynajmniej 40 proc. wszystkich nakładów na badania.
Na drugim miejscu (8 stypendiów) znaleźli się humaniści - historycy, socjologowie, literaturoznawcy.
Pozostałe stypendia (7) przypadły przedstawicielom fizyki, chemii i astronomii.
Przyznane w tym roku trzyletnie stypendia pochłoną blisko 2 mln zł. PAP
http://laboratoria.net/aktualnosci/3563.html
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Wirus podobny do SARS-CoV-2 może zakażać
ludzi
Badacze odkryli, że wirus - Khosta-2 może zakażać komórki człowieka.
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Odporność na niektóre alergeny pokarmowe
może chronić przed COVID-19
Informuje pismo „Frontiers in Immunology“.
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Mózg zawodników MMA ma szansę na
regenerację
Mogą zauważyć poprawę swojej pamięci po zaprzestaniu walk.
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Polska na jednym z ostatnich miejsc pod
względem innowacyjności
Wynika z najnowszej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności.
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Szczepionka donosowa lepiej ograniczyłaby
SARS-CoV-2
Broniłaby nas w miejscu wnikania wirusa.
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Władze UAM zapowiadają oszczędzanie
energii elektrycznej
Przygotowywany jest w tej chwili plan oszczędnościowy.
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NCN zaprasza zagranicznych naukowców do
Polski
Trwa ostatni nabór programu POLONEZ BIS.
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Terapia lodami pacjentów w trakcie
chemioterapii
Lody zmniejszają cierpienie chorego.
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