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Władze Wrocławia chcą mieć u siebie
Europejski Instytut Technologiczny
Europejski Instytut Technologiczny ma być uczelnią techniczną, której znaczenie wykraczałoby poza
granice jednego państwa.

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz zaznacza, że nie bardzo jeszcze wiadomo, czym ma być EIT.
Władze miasta jednak bardzo chcą, aby instytucja ta ulokowana została właśnie w stolicy Dolnego
Śląska.
"Rozpoczniemy lobbing na rzecz tej lokalizacji. Za nami przemawiają trzy rzeczy: siła środowiska
akademickiego, fakt, że jesteśmy nowym krajem w UE, oraz dogodne położenie geograficzne"podkreśla Dutkiewicz.
Jak dodaje, Wrocław przeznaczy ze swej strony tyle, ile będzie trzeba. "Mówiąc obrazowo - jeśli
będzie potrzeba przeznaczenia 50 hektarów, to przekażemy tyle, jeśli na prace przygotowawcze
będzie trzeba dać 100 mln zł, damy tyle"- zaznacza.
Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Luty ma nadzieję, że powstanie EIT w Polsce
zahamuje odpływ najlepszych polskich naukowców za granicę, a nawet spowoduje, że do nas
przyjadą inżynierowie z innych krajów.
PAP - Nauka w Polsce, Tomasz Rut
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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.
Informacje dnia: Jak dorastanie z psem wpływa na dziecko Co powoduje starzenie się tętnic?
Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej chorobie „Równouprawnienie” w piciu alkoholu wśród
nastolatków? Choroby tarczycy – fakty, które warto znać Jak utrzymać abstynencję? Jak dorastanie z
psem wpływa na dziecko Co powoduje starzenie się tętnic? Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej
chorobie „Równouprawnienie” w piciu alkoholu wśród nastolatków? Choroby tarczycy – fakty, które
warto znać Jak utrzymać abstynencję? Jak dorastanie z psem wpływa na dziecko Co powoduje
starzenie się tętnic? Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej chorobie „Równouprawnienie” w piciu
alkoholu wśród nastolatków? Choroby tarczycy – fakty, które warto znać Jak utrzymać abstynencję?

Partnerzy

