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Rektorzy o promocji nauki i zmianach w
ustawie
Taki projekt miałby powstać przy udziale KRASP, Polskiej Agencji Prasowej, oraz Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji.

"Taką umowę promującą polską naukę za granicą chętnie podpisalibyśmy. I chcemy, żeby było tak,
jak z serwisem NAUKA W POLSCE, który okazał się sukcesem" - powiedział prezes PAP Waldemar
Siwiński.
Wcześniej przyjęto uchwałę, w której rektorzy zaprotestowali przeciwko zmianom w ustawie
o szkolnictwie wyższym, dającym ministrowi edukacji prawo do odwoływania rektorów.
Prof. Franciszek Ziejka powiedział dziennikarzom, że protest dotyczy proponowanych przez komisję
sejmową zmian w ustawie, dających ministrowi edukacji prawo do odwołania rektora w przypadku
rażącego naruszenia prawa.
"Rzecz w tym, że nie sprecyzowano, co to jest rażące naruszenie prawa. W tej sytuacji każde
naruszenie, na przykład brak dyscypliny finansowej, może być podstawą do odwołania rektora.
I choć zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy szefowie wyższych szkół są aniołami, to nie można
ministrowi dawać do ręki takiego narzędzia" - powiedział prof. Ziejka.
Rektor UJ poinformował uczestników konferencji o uchwale senatu krakowskiego uniwersytetu,
w której nie zgodzono się na lustrację środowiska akademickiego uczelni.
"Oczywiście, uczelnie są autonomiczne i same podejmują stosowne uchwały. Ale ja jestem zdania, że
dopóki nie będzie nowej ustawy o IPN, czyli dopóki Sejm nie rozszerzy grona osób, które powinny się
poddać lustracji, na UJ lustracji nie będzie"-powiedział przewodniczący KRASP.
W szczególny sposób upamiętniono pierwszego powojennego rektora Politechniki Wrocławskiej, prof.
Dionizego Smoleńskiego. Na dziedzińcu uczelni odsłonięto pomnik naukowca. Twórca monumentu
jest prof. Roman Pawelski z Wydziału Architektury PW.
Rektorzy napisali list do Ojca Świętego, w którym życzą Janowi Pawłowi II szybkiego powrotu do
zdrowia. "Z wielką troską przyjęliśmy wiadomość o chorobie Waszej Świątobliwości. Wasza
Świątobliwość jest dla nas drogowskazem na drodze poszukiwania prawdy, strażnikiem i obrońcą
podstawowych wartości moralnych współczesnego świata" - napisali m.in. rektorzy.
PAP - Nauka w Polsce, Tomasz Rut
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na

HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.
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Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.

22-05-2020

Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.
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Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.
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Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
Informacje dnia: Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na HIV Sztuczne neurony światłem
komunikują się z prawdziwymi Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż utrzymują się w powietrzu
Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę powszechnej inwigilacji? Podczas pandemii ręce
należy myć co najmniej 6 razy dziennie Badacze testują przeciwciało, które niszczy SARS-CoV-2 Lek
na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na HIV Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż utrzymują się w powietrzu Aplikacje w walce
z pandemią – krok w stronę powszechnej inwigilacji? Podczas pandemii ręce należy myć co najmniej
6 razy dziennie Badacze testują przeciwciało, które niszczy SARS-CoV-2 Lek na COVID-19, wśród
kandydatów m.in. na HIV Sztuczne neurony światłem komunikują się z prawdziwymi Po wiosennych
burzach pyłki roślin wciąż utrzymują się w powietrzu Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji? Podczas pandemii ręce należy myć co najmniej 6 razy dziennie Badacze
testują przeciwciało, które niszczy SARS-CoV-2

Partnerzy

●
●
●
●
●
●
●

Baza wiedzy
Forum
Humor
Regulamin
Oferta reklamy
O nas

●

Copyright © 2013 by Laboratoria.net | Aktualizacja: 25.05.2020 12:59

