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Dodatkowe 200 mln zł na wyższe uczelnie
W poprawce zapisano, że jeśli do końca sierpnia br. wpływy z VAT przekroczą 61 mld zł, resort
finansów zwiększy dotacje dla uczelni. Ustawa budżetowa zakłada, że w całym 2007 r. wpływy z VAT
wyniosą 92,2 mld zł. Rząd nie zgłosił zastrzeżeń do poprawki. Na szkolnictwo wyższe przeznaczono
w tym roku 8,4 mld zł. Wcześniej Sejm zwiększył środki dla uczelni o 350 mln zł.

Sejm głosuje w czwartek senackie poprawki do budżetu na 2007 r., co oznacza zakończenie prac
parlamentu nad ustawą. W piątek budżet ma trafić do podpisu prezydenta, który - według konstytucji
- powinien podpisać ustawę w ciągu 7 dni.
onet.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4680.html
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.

31-03-2020

Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.

31-03-2020

Naukowcy opracowali nową metodę

poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.

31-03-2020

Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?

31-03-2020

Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.

31-03-2020

Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .

27-03-2020

Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.

27-03-2020

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.
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