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Nowy kierunek studiów na Wydziale
Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej
Wydział Chemiczny zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia studiów I stopnia na nowo
uruchomionym kierunku: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Rekrutacja na ten kierunek rozpoczyna

się od roku akademickiego 2010/11. Studia oferują dwie atrakcyjne specjalności:
●
●

Inżynieria produktu i procesów proekologicznych
Przetwórstwo tworzyw polimerowych

Absolwenci kierunku uzyskują wszechstronne wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy
w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych: farmaceutycznym, spożywczym,
metalurgicznym, biotechnologicznym oraz ochronie środowiska. Uzyskana wiedza i umiejętności
pozwolą absolwentom pracować przy realizacji odpowiedzialnych zadań nadzoru nad przebiegiem
procesów produkcyjnych, poszukiwania nowych technologii oraz projektowania bądź udoskonalania
nowych produktów przemysłowych. Więcej informacji o nowo otwieranym kierunku na stronach
Wydziału Chemicznego.
http://portal.prz.edu.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4869.html
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.
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Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.
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Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.
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Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.
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Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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