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Jaka jest nisza technologiczna Śląska?
Rezultatem badań proponowanych przez profesora Pawlaka będzie stworzenie map wiedzy oraz map
zasobów i predyspozycji regionu. Dzięki nim będą mogły powstać strategiczne klastry technologii,
których działanie przyczyni się do rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych technologii.
O efektywności takiego postępowania profesor przekonał się już podczas pracy w USA. Wkrótce
zaprezentuje mapy wiedzy sporządzone dla Politechniki Śląskiej. Następnie zamierza stworzyć mapy

dla całego Śląska i, stopniowo, pozostałych polskich regionów.
Organizatorem seminarium jest Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków
Technologicznych.
Spotkanie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 stycznia 2009 za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego
się na stronie: http://forumparkow.pl/formularz.php.
Więcej informacji na:
www.pi.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4644.html

19-07-2019

Polub swoje ciało, a poczujesz się lepiej
Niezadowolenie ze swojego wyglądu zadeklarowało w 2017 roku 23 proc. ankietowanych przez
CBOS Polek i Polaków.

19-07-2019

Dla chorych na raka trzustki liczy się każdy
postęp w terapii
Postęp w leczeniu chorych na raka trzustki jest – w porównaniu z innymi nowotworami złośliwymi –
bardzo powolny.

19-07-2019

Alergia na białko mleka krowiego to poważna
choroba
Nieleczona odpowiednio wcześnie i właściwie, może utorować drogę innym poważnym schorzeniom.

17-07-2019

Pomaganie innym może działać jak prozac
Osoby, które przez kolejne dni mają zastanawiać się, w jaki sposób dziś komuś pomogły obserwują u
siebie pozytywne zmiany w podejściu do życia.

17-07-2019

Chiny wśród państw o największym spożyciu
soli
Chiny znajdują się pośród państw o największym spożyciu soli. Przeciętny Chińczyk zjada jej w ciągu
dnia dwa razy więcej niż powinien.

17-07-2019

Sztuczne pompy są już częściej wszczepiane
niż serca od dawców
W niektórych krajach, np. w Niemczech, sztuczne pompy są już częściej wszczepiane niż serca od
dawców.

15-07-2019

Komórki raka jajnika uzależnione od białka
Ran
Białko Ran, pełniące rolę transportera pomiędzy cytoplazmą a jądrem komórkowym, stanowi klucz
do spowolnienia rozwoju raka jajnika.

15-07-2019

Japońska herbata może niwelować zaburzenia
lękowe
Matcha pochodzi ze sproszkowanych młodych liści krzewu Camellia sinensis rosnącego w cieniu.
Obecnie matcha zyskuje coraz większą popularność na świecie.
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