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We Wrocławiu może powstać Instytut
Technologiczny
Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz ma nadzieję, że Komisja Europejska zdecyduje
o umieszczeniu we Wrocławiu Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT) lub przynajmniej jego

niektórych wyspecjalizowanych działów. Szanse zlokalizowania EIT we Wrocławiu, Dutkiewicz
ocenia na 70-80 proc.
"Nie jest jeszcze ustanowiona procedura podejmowania decyzji w sprawie EIT. Na razie mamy tylko
ramowy terminarz. Z moich kontaktów w Brukseli wiem, iż kandydatura Wrocławia jest najmocniej
lobbowana" - zapewnia prezydent miasta.
Na temat EIT Dutkiewicz rozmawiał w Londynie, na spotkaniu z młodą emigracją z Polski. Wskazał
na gotowość rządu polskiego do przeznaczenia ok. 1 mld euro w najbliższych latach na rozwój
infrastruktury naukowo-badawczej Wrocławia z myślą o stworzeniu warunków na przygotowanie
Instytutu.
Większość krajów UE popiera projekt utworzenia EIT, mimo że w budżecie na lata 2007-13 nie
wyasygnowano na niego środków. Zanim Komisja wypowie się w sprawie lokalizacji Instytutu, Rada
Europy musi poprzeć samą inicjatywę.
Nieoficjalnie mówi się, że Instytut miałby trzy podstawowe działy: informatykę, nanotechnologię
i biotechnologię. Dutkiewicz chce, żeby przynajmniej jeden z nich miał swą siedzibę we Wrocławiu,
najlepiej wraz z rektoratem dla całego Instytutu.
Obok trzech głównych działów EIT sugeruje się utworzenie 4-7 ośrodków badawczych.
PAP - Nauka w Polsce
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.

27-03-2020

Alergolog: odstawienie leków zwiększa ryzyko
zakażenia
Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa w obawie przed spadkiem odporności i
zakażeniem koronawirusem.

26-03-2020

Psychika w dobie epidemii: gdzie po pomoc
Ta sytuacja, która może doprowadzić do większej liczby i zaostrzenia istniejących zaburzeń
psychicznych.
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Nowy koronawirus a cukrzyca
U osób z cukrzycą istnieje ryzyko rozwoju powikłań i ciężkiego przebiegu zakażenia.
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Część leków na nadciśnienie może zwiększać
ryzyko poważnego...
Poważne powikłania płucne u niektórych pacjentów mogą mieć związek ze stosowaniem przez nich
tych leków.
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Epidemia: zamknięcie szkół, praca zdalna i
kwarantanna najważniejsze
Dla powstrzymania epidemii Covid-19 najważniejsze jest zamknięcie szkół, wprowadzenie pracy
zdalnej oraz kwarantanna.
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Nowa technologia odczytywania aktywności

mózgu
Naukowcy opracowali metodę precyzyjnego odczytywania aktywności neuronów w różnych
częściach mózgu.
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