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Sieć Centrów Informacji dla Naukowców już
działa
Zadaniem sieci ma być zarówno informowanie polskich badaczy o możliwościach wyjazdów
naukowych za granicę, jak również udzielanie informacji zagranicznym naukowcom, przyjeżdżającym

do Polski - w zakresie spraw praktycznych i formalno-prawnych (np. dotyczących wizy, pozwolenia
na pobyt i pracę, kursów językowych, wynajmu mieszkania).
Polskim instytucjom naukowym centra mogą udzielać pomocy m.in. w zakresie formalno-prawnych
kwestii związanych z angażowaniem do prac badawczo-naukowych obcokrajowca lub możliwościach
pozyskania funduszy na stypendia naukowe.
"Sieć składa się z Krajowego Centrum Informacji dla Naukowców (z siedzibą w warszawskim
Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN) oraz z 10 Regionalnych Centrów Informacji.
Powstała ona dzięki inicjatywie Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Informatyzacji" podkreślił podczas niedzielnej konferencji prasowej, poprzedzającej oficjalną inaugurację dr Andrzej
Siemaszko, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego .
Działalność centrów regionalnych opiera się o strukturę sieci punktów kontaktowych,
odpowiadających za realizację unijnych programów badawczych. Punkty te znajdują się w Gdańsku,
Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu.
Polska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców jest częścią sieci ERA-MORE (European Network of
Mobility Centers) , utworzonej z inicjatywy Komisji Europejskiej. Skupia ona ponad 200 centrów
w 33 krajach. Jej celem jest wspieranie mobilności naukowców w ramach tzw. Europejskiej
Przestrzeni Badawczej.
Więcej informacji dotyczących działania Sieci Centrów Informacji dla Naukowców, a także oferty
pracy lub staży naukowych można znaleźć na stronie Polskiego Portalu dla Naukowców . Na stronie
internetowej Europejskiego Portalu dla Mobilnych Naukowców , dostępna jest baza danych
o ofertach pracy dla naukowców i stypendiach. Portal został utworzony wspólnie przez Komisję
Europejską i 33 kraje uczestniczące w 6. Programie Ramowym. Można tam także znaleźć informacje
dotyczące m.in. życia codziennego i warunków pracy w 33 krajach skupionych w ERA-MORE.
Polska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców została otwarta w ramach trwającego 3-10 listopada
Tygodnia Marii Skłodowskiej- Curie, który ma na celu m.in. promocję rozwoju kariery badawczej
naukowców.
PAP - Nauka w Polsce, Urszula Jabłońska, Bogusława Szumiec-Presch
http://laboratoria.net/aktualnosci/3590.html
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Śląscy naukowcy opracowali model opieki
kardioonkologicznej
W publikacji opisano okres od marca 2016 r. do grudnia 2019 r.
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Blizny można leczyć
Blizna bywa dla pacjenta problemem nie tylko kosmetycznym.
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1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie,
niż wrócić do biura
Wiele osób, które świadczą pracę z domu nie jest jeszcze gotowych na powrót do biura.
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COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany
mechanizm
W komórkach płuc wirus SARS-CoV-2 wyzwala szlak biochemiczny, zwany układem dopełniacza.
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Choroba meningokokowa jest lekceważona
Mimo, iż może w ciągu 24 godzin doprowadzić do zgonu dziecka.
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Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na
zakażenie COVID-19
Badania wskazują, że alergicy przyjmujący leki rzadziej zarażają się koronawirusem.
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Szczepionki mRNA a możliwość zakażenia
SARS-CoV-2
Możliwe jest złapanie koronawirusa po szczepieniu, ale ryzyko jest naprawdę niewielkie.
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Istnieje związek między szczepieniem
przeciwko grypie i...
Podobne dane płyną z całego świata, to wciąż nie udało się dokładnie tego ustalić.
Informacje dnia: Śląscy naukowcy opracowali model opieki kardioonkologicznej Blizny można
leczyć 1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie, niż wrócić do biura COVID-19 wyzwala w
płucach nieoczekiwany mechanizm Choroba meningokokowa jest lekceważona Przyjmujący leki
alergicy są mniej podatni na zakażenie COVID-19 Śląscy naukowcy opracowali model opieki
kardioonkologicznej Blizny można leczyć 1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie, niż wrócić do
biura COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany mechanizm Choroba meningokokowa jest
lekceważona Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na zakażenie COVID-19 Śląscy naukowcy
opracowali model opieki kardioonkologicznej Blizny można leczyć 1/3 pracowników woli złożyć
wypowiedzenie, niż wrócić do biura COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany mechanizm
Choroba meningokokowa jest lekceważona Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na zakażenie
COVID-19
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