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"Śląski potencjał – oferta sfery nauki dla
biznesu"
Instytucją Pośredniczącą dla projektu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydawnictwo trafi do 200 przedsiębiorców z całej Polski zainteresowanych podjęciem współpracy
z sektorem B+R, a wersja elektroniczna dostępna będzie na stronach internetowych
zaangażowanych w realizację projektu Instytucji - dodaje www.pi.gov.pl.
Pytania, uwagi, sugestie dotyczące publikacji w ramach projektu proszę kierować do Pani: Anny
Sworowskiej Górnośląska Agnecja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. ul. Astrów 10, 40-045
Katowice Tel. +48 (0) 32 730 48 41 Tel. kom. +48 600 971 837 e-mail: anna.sworowska@gapp.pl
Udział w publikacji dzięki finansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego jest bezpłatny - dodaje www.pi.gov.pl.
www.pi.gov.pl
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.

27-03-2020

Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
Informacje dnia: Jak koronawirus wpływa na Polaków Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które
nie miały ze sobą kontaktu Naukowcy opracowali nową metodę poszukiwania fal grawitacyjnych
Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z zanieczyszczeniem powietrza Pracownicy i studenci
Politechniki Wrocławskiej produkują przyłbice Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce Jak
koronawirus wpływa na Polaków Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie miały ze sobą
kontaktu Naukowcy opracowali nową metodę poszukiwania fal grawitacyjnych Jakie drzewa najlepiej
sadzić, żeby walczyć z zanieczyszczeniem powietrza Pracownicy i studenci Politechniki Wrocławskiej
produkują przyłbice Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce Jak koronawirus wpływa na Polaków
Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie miały ze sobą kontaktu Naukowcy opracowali nową
metodę poszukiwania fal grawitacyjnych Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem powietrza Pracownicy i studenci Politechniki Wrocławskiej produkują przyłbice
Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce

Partnerzy

●
●
●
●
●
●
●

Baza wiedzy
Forum
Humor
Regulamin
Oferta reklamy
O nas

●

Copyright © 2013 by Laboratoria.net | Aktualizacja: 31.03.2020 10:46

