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Polsko-francuskie umowy o współpracy
naukowej i akademickiej
Według Dziedzik, tematem rozmów pań minister były "kwestie związane z rozwijającą się współpracą
polsko-francuską w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego". Jak poinformowała rzeczniczka, wciąż

pojawiają się nowe pomysły na wspólną działalność badawczą obu krajów. Ostatnio np. trwają
rozmowy na temat współpracy w dziedzinie nauk rolniczych i medycznych (prace nad terapią
nowotworów).
Jak powiedziała Dziedzik, panie minister podpisały w czasie środowych konsultacji międzyrządowych
dwie umowy. Jedna z nich będzie gwarantowała wzajemne uznawanie przez oba kraje dyplomów,
stopni i tytułów, dokumentów uprawniających do przyjęcia na studia i poświadczających ukończenie
kolejnych okresów studiów.
Drugie porozumienie to "Umowa o współpracy naukowej i technologicznej". Ma ona dostosować
warunki współpracy naukowej między badaczami polskimi i francuskimi do aktualnej sytuacji
politycznej. Jak tłumaczyła Dziedzik, chodzi między innymi o uregulowanie "działań podejmowanych
w ramach struktur europejskich".
"Ponadto, podczas spotkania pań minister, omawiana była kwestia planowanych priorytetów
prezydencji (w Unii Europejskiej - PAP) francuskiej, a także projektowane w obu państwach reformy
systemu szkolnictwa wyższego i nauki" - tłumaczyła rzeczniczka.
PAP - Nauka w Polsce
http://laboratoria.net/aktualnosci/4889.html
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Zachowujemy dystans społeczny, jeśli robią to
nasi najbliżsi
Własne przekonania nie mają w tym wypadku większego znaczenia.
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Moderna: szczepionka jest skuteczna na
warianty koronowirusa:...
Podał amerykański koncern w poniedziałkowym oświadczeniu.
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Lepsza dieta i wykorzystanie glukozy w
mózgu przedłużają życie muszek
Komórki nerwowe mózgu muszki owocowe mogą starzeć się wolniej i żyć dłużej.
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Hodowla przemysłowa, klimat niosą ryzyko
następnych pandemii
"Musimy się przygotować" - podkreśla ekspert.
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Antybiotyki azytromycyna i doksycyklina nie
działają na Covid-19
Badania przeprowadzono w nadziei na znalezienie leku, który pozwoli szybciej leczyć pacjentów.
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Trzeba być czujnym podczas szczepień w
ciężkim stanie zdrowia
W przypadku osób starszych w ciężkim stanie zdrowia trzeba być czujnym.
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Sztuczna inteligencja ma pomóc wykrywać
ryzyko przedwczesnego porodu
W swoim rozwiązaniu wykorzystują uczenie maszynowe.
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Poziom lęku u Polaków najwyższy w maju i
grudniu
Poziom lęku zwiększało m.in. przebywanie w kwarantannie lub izolacji.
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