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XII edycja konkursu dla naukowców o
nagrodę Siemensa
Właśnie trwa XII edycja konkursu. Konkurs organizowany jest przez Politechnikę Warszawską
i SIEMENS sp. z o.o. Prace można zgłaszać do 28 lutego tego roku. Do konkursu mogą być zgłaszane

prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, przede wszystkim z następujących dziedzin
i dyscyplin naukowych: * elektrotechnika i energetyka (zwłaszcza w zakresie wytwarzania,
przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej) * elektronika (głównie w zakresie
telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych) * automatyka * transport
szynowy * inżynieria biomedyczna. Można także zgłaszać prace z zakresu zaawansowanych
technologii inżynierii środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej.
"Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych rozwiązań bieżących są ich
walory aplikacyjne" - informują organizatorzy.
Przyznane zostaną dwie nagrody:

●

●

nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych dające się zastosować
w praktyce;
nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i/lub habilitacyjne.

Do pierwszej nagrody, której wysokość wynosi 40 tys. zł, można zgłaszać osoby i zespoły badawcze,
natomiast do drugiej, o wartości 30 tys. zł, zgłaszane są pojedyncze osoby.
Prace mogą zgłaszać do 28 lutego 2007 roku wybitni specjaliści dziedzin nauki dotyczących
konkursu, do których na wniosek jury imiennie zwróci się rektor Politechniki Warszawskiej, rady
wydziałów szkół wyższych, rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo - badawczych, rady
naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk i członkowie jury.
Wnioski składa się w Sekretariacie Jury Konkursu: Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej, Pl.
Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa, z dopiskiem Konkurs o Nagrodę Siemensa. Informacji
szczegółowych dotyczących Konkursu udziela sekretarz jury, Marek Sołtyski, e-mail:
soltyski@rekt.pw.edu.pl, tel: (O- 22) 629 74 84, fax: (0- 22) 621 68 92.
Laureatami Nagród Siemensa za 2005 rok zostali: prof. Marian Cegielski i dr Joanna Bauer
z Politechniki Wrocławskiej, dr Bauer, specjalistka w dziedzinie optyki z Instytutu Fizyki PWr
(autorka pracy o biometrycznych systemach rozpoznawania osób na podstawie obrazów
termowizyjnych twarzy), prof. Cegielski, emerytowany dziekan Wydziału Elektrycznego PWr,
specjalista z zakresu elektrotechniki i elektroenergetyki (otrzymał nagrodę za całokształt pracy
naukowej).
Podczas wszystkich 11 edycji do nagrody zgłoszono ok. 200 prac.
PAP - Nauka w Polsce
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Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Możliwość nieinwazyjnego zdiagnozowania nowotworu, oznaczałaby olbrzymi postęp w walce z
rakiem.

13-07-2020

Endometrioza powiązana ze zmianami w DNA
DNA komórek macicy kobiet cierpiących na endometriozę wykazuje inne wzorce metylacji zdrowych.

13-07-2020

Pacjentów ze schizofrenią cechuje
nieprawidłowy metabolizm
Naukowcy z RIKEN-u odkryli niedobory pewnej substancji w mózgach osób ze schizofrenią.

13-07-2020

SARS-CoV-2 jednak przenosi się drogą
powietrzną.
Nowe badania opublikowane sugerują, że Covid-10 przenosi się drogą powietrzną.

13-07-2020

Grypa i szczepienia przeciwko grypie: fakty i
mity
Grypa to niegroźna choroba? Szczepienia przeciwko grypie przed nią nie chronią?

10-07-2020

Nowy biomateriał chroni przed
promieniowaniem?
Badacze z Northwestern University zsyntetyzowali nową formę melaniny.

10-07-2020

Robot pobiera medyczne próbki z nosów i ust
pacjentów
Lekarz może bez ryzyka infekcji sterować urządzeniem zdalnie.

10-07-2020

Wzrost temperatury wody zagraża liczebności
ryb
Ryby są wrażliwe na zmiany temperatury, zwłaszcza w trakcie rozmnażania się.
Informacje dnia: Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu Endometrioza powiązana ze
zmianami w DNA Pacjentów ze schizofrenią cechuje nieprawidłowy metabolizm SARS-CoV-2 jednak
przenosi się drogą powietrzną. Grypa i szczepienia przeciwko grypie: fakty i mity Nowy biomateriał
chroni przed promieniowaniem? Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu Endometrioza
powiązana ze zmianami w DNA Pacjentów ze schizofrenią cechuje nieprawidłowy metabolizm
SARS-CoV-2 jednak przenosi się drogą powietrzną. Grypa i szczepienia przeciwko grypie: fakty i mity
Nowy biomateriał chroni przed promieniowaniem? Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Endometrioza powiązana ze zmianami w DNA Pacjentów ze schizofrenią cechuje nieprawidłowy
metabolizm SARS-CoV-2 jednak przenosi się drogą powietrzną. Grypa i szczepienia przeciwko grypie:
fakty i mity Nowy biomateriał chroni przed promieniowaniem?
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