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Konkurs Fundacji Hasco-Lek – zaproszenie
dla naukowców
- W trzech dotychczasowych edycjach oceniliśmy w sumie prawie sto prac i nagrodziliśmy
dziewiętnastu zdolnych, obiecujących naukowców. Z każdą edycją rośnie liczba zgłoszeń, liczymy

więc, że i tym razem będziemy mieli okazję zapoznać się z wieloma interesującymi pracami – mówi
przewodniczący jury konkursowego prof. Piotr Sobota z Wydziału Chemii Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Celem konkursu jest promocja autorów prac oraz dokonanych przez nich odkryć z zakresu farmacji,
biotechnologii, medycyny, chemii i innych pokrewnych dziedzin w aspekcie ich zastosowań
w przemyśle farmaceutycznym lub przemysłach pokrewnych. Jest to jedyny w Polsce konkurs
o takim profilu i z roku na rok cieszy się rosnącym zainteresowaniem środowiska naukowego. Są
w nim wybierane najlepsze prace doktorskie i magisterskie o szczególnej wartości
naukowo-wdrożeniowej. Oznacza to, że głównym kryterium oceny prac jest możliwość zastosowania
ich wyników w praktyce. Konkurs pomaga młodym ludziom w karierze naukowej, zwiększa szanse
laureatów na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia, a także ma ich motywować do zakładania firm
typu spin-off.

Na laureatów czekają nagrody finansowe o łącznej puli 22 tys. zł.
KATEGORIA PRAC DOKTORSKICH:
I MIEJSCE – 6 tys. zł
II miejsce – 4 tys. zł
III miejsce 3 tys. zł

KATEGORIA PRAC MAGISTERSKICH:
I MIEJSCE – 4 tys. zł
II miejsce – 3 tys. zł
III miejsce 2 tys. zł
Zgłoszenia pracy doktorskiej lub magisterskiej powinien dokonać autor pracy lub wyjątkowo
promotor, dziekan wydziału uczelni lub dyrektor instytutu naukowego za zgodą autora.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2010 r.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres Fundacji Hasco-Lek pracy naukowej oraz
dokumentów określonych w regulaminie konkursu – szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
www.hasco-lek.pl – sekcja Fundacja.
W imieniu Fundacji Hasco-Lek:
Alicja Hamkało
rzecznik prasowy
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej
HASCO-LEK S.A
tel. (071) 327 19 61, 509 724 825

a.hamkalo@hasco-lek.pl
ul. Żmigrodzka 242 e
51-131 Wrocław
FUNDACJA HASCO-LEK
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław
tel. (071) 352 95 22, fax (071) 352 76 36
fundacja@hasco-lek.pl
KRS: 0000252028
http://laboratoria.net/aktualnosci/4499.html
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Powstała inteligentna „sztuczna trzustka”
Zespół ulepszył automatyczny system podający insulinę, stosując w nim sztuczną inteligencję.
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Potrzebne lepsze miary zdrowia psychicznego
dzieci
Sugerują wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Derby w Wielkiej Brytanii.
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Podczas snu utrwalamy skojarzenia
Różne emocje wciąż działają i zapisują w mózgu wspomnienia i emocje, jakie one wywołały.
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Szef WHO wzywa do sprawiedliwej dystrybucji
szczepionek na Covid-19
Nie możemy pokonać COVID-u bez równego dostępu do szczepionek.
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Resort nauki jest po to, aby wspierać naukę
polską
Ministerstwo edukacji i nauki jest po to, aby wspierać naukę polską i funkcjonowanie szkół wyższych.
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Polscy i amerykańscy specjaliści zaczynają
współpracę w walce z rakiem
Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie rozpoczął współpracę z amerykańskim National Cancer

Institute/
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Stały rozpuszczalnik sposobem na unikatowe
materiały
Można je wyprodukować z użyciem stałego, nanostrukturalnego rozpuszczalnika krzemionkowego.
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Zajęcia na uczelniach w formie zdalnej do 30
września
Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nauki, które opublikowano w piątek w Dzienniku
Ustaw.
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