Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Naukowy styl życia
Nauka i biznes
●
●
●
●
●
●

Nowe technologie
Felieton
Tygodnik "Nature"
Edukacja
Artykuły
Przemysł

Strona główna › Informacje

Rząd popiera utworzenie w Polsce
Europejskiego Instytutu Technologicznego
Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Instytutu w ubiegłym roku jako formy realizacji
Strategii Lizbońskiej. Zakłada ona, że wzrost gospodarczy i rozwój społeczny w Europie ma być

oparty na społeczeństwie wiedzy, a więc na rozwoju kształcenia i badań naukowych.
Jak powiedział we wtorek premier, na propozycję Komisji najszybciej zareagowały środowiska
naukowe i samorządowe we Wrocławiu, a rząd popiera tę lokalizację Instytutu.
Według wstępnej koncepcji EIT miałby się zająć koordynacją badań nad nowoczesnymi
technologiami, stwarzając konkurencję w stosunku do ośrodków w Stanach Zjednoczonych. Ma to
być instytut badawczy na wzór amerykańskiego MIT (Massachusetts Institute of Technology).
Instytut ma składać się z 5-6 ośrodków akademickich, zajmujących się edukacją i badaniami
naukowymi. Ośrodki te miałyby także współpracować z biznesem w zakresie wypracowania nowych
rozwiązań dla gospodarki.
Centrum Informacyjne Rządu podało, że na działalność Instytutu będą przeznaczone środki
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. KSO,ZAN,ULA
PAP - Nauka w Polsce
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Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców
Polski nie najweselsze
Wynika z najnowszego sondażu CBOS.
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Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i
mężczyzn
Naukowcy namierzyli te różnice.
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Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej
niż 10 dniach
Donoszą naukowcy na łamach pisma „International Journal of Infectious Diseases”.
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Dlaczego ludzie oszukują samych siebie?
Oszukiwanie się jest normalne, powszechne i może być przydatne, ale tylko na krótką metę.
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Jagody goji mogą chronić przed utratą
wzroku związaną z wiekiem
Donosi pismo „Nutrients”.
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Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym
grantem EMBO
Dotyczy procesów rakotwórczych w organizmie człowieka.
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Mutacje SARS-CoV-2 u jeleni
skomplikowałyby strategię walki z pandemią
Ekspert: mutacje SARS-CoV-2 u jeleni skomplikowałyby strategię walki z pandemią
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System oceny pracy naukowej powinien być
przejrzysty
Ocenił w rozmowie z PAP prawnik, prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
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