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Strona główna › Informacje

Program seminarium 'Polskie laboratoria w
Europie XXI wieku'
11.00 rejestracja uczestników
12.00 uroczyste otwarcie seminarium
12.15 I. Białek (Pełnomocnik Rektora UJ ds. Osób Niepełnosprawnych) - Dostępne laboratoria –

kolejne wyzwanie dla uczelni
12.35 dr A. Kolasa (Uniwersytet Jagielloński) – Praca z osobami niepełnosprawnymi w laboratorium
12.55 A. Hepek (projektant, Visart) - Laboratorium na miarę XXI wieku
13.40 przerwa kawowa (klub Convivium, parter Collegium Novum)
14.00 dr K. Benczek (Centralny Instytut Ochrony Pracy) - Poprawa warunków pracy w laboratoriach
14.20 prof. dr hab. A. Grochowalski (Politechnika Krakowska) - Specyfika pracy i pozyskiwania
środków w laboratorium na przykładzie Laboratorium Analiz Śladowych (usługi i współpraca
z przemysłem)
14.50 J. Widziszewska, P. Czupryński (Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii
Europejskiej) - Finansowanie infrastruktury laboratoriów – 6. Program Ramowy i fundusze
strukturalne
15.20 dyskusja
16.30 lunch (klub Convivium, parter Collegium Novum)
http://laboratoria.net/aktualnosci/3887.html

18-09-2020

Zawał serca a witamina C?
Witamina C jest antyoksydantem, co oznacza, że działa przeciwzapalnie i zmniejsza ilość wolnych
rodników.

18-09-2020

Oczekiwanie, że dziecko będzie idealne,
uderza w samego rodzica
Perfekcjonizm to posiadanie wysokich standardów przy jednoczesnej tendencji do krytycznej oceny
samego siebie.

18-09-2020

Witamina B1 może chronić przed demencją
alkoholową
Niedobór witaminy B1 jest kluczowym czynnikiem w rozwoju demencji alkoholowe.

18-09-2020

Więcej pacjentów będzie umierać z powodu
raka i zawałó
Alarmowali w czwartek eksperci z okazji wuruchomienia akcji „Badam się #BoChcęŻyć”. \

17-09-2020

Politechnika Białostocka stworzyła robota do
dezynfekcji powierzchni
Robota, który może dezynfekować duże powierzchnie m.in. w szpitalach.

17-09-2020

Bez laptopów i smartfonów nauka może
dawać więcej
20 lat temu studenci posługiwali się tylko długopisami i robili notatki na papierze.

17-09-2020

Szczepionka w aerozolu przeciwko COVID-19
W Wielkiej Brytanii rozpoczną się wkrótce badania kliniczne.

17-09-2020

Leczenie mózgu i rdzenia kręgowego u myszy
Naukowcy stworzyli cząsteczkę, która naprawiała uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego myszy.
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