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Strona główna › Informacje

Informacja o nowych konkursach w 7. PR
- Zdrowie:
03.09.2009 - Dzień Informacyjny IMI JU (Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking)
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3685

09.09.2009 - Dzień Informacyjny - Zdrowie 7PR
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3688
- Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologie:
24.09.2009 - Dzień informacyjny tematu Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3706
- Środowisko (w tym zmiany klimatu):
07.09.2009 - INFO DAY 4 konkursu „Environment" oraz "THE OCEAN of TOMORROW" w Instytucie
Oceanografii w Gdyni
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3705
- Przestrzeń kosmiczna:
15-16.09.2009 - International Information Day & Brokerage Event for the 3rd Space Call in FP7
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/info/3663/index.html
Zachęcamy do udziału w spotkaniach. Rejestracja prowadzona jest za pośrednictwem strony
internetowej danej imprezy.
www.nauka.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4000.html
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ABM w USA: rozmowy m.in. o prewencji
nowotworów i chorób serca
Prewencja nowotworów i chorób serca – to tematy omawiane w trakcie spotkań Agencji Badań
Medycznych z instytucjami ochrony zdrowia w USA/
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Nanotechnologia w żywności
Różne gałęzie przemysłu od dłuższego czasu poszukują sposobu wykorzystania nanotechnologii,
przemysł spożywczy nie jest więc wyjątkiem.
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Godzina lekcji na dworze tygodniowo podnosi
satysfakcję u nauczycieli
Godzina lekcji na świeżym powietrzu ma dobroczynny wpływ na uczniów, ale i wzmaga satysfakcję z
pracy u nauczycieli.
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Cukrzyca powinna być priorytetem w polityce
zdrowotnej
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2014 r. na cukrzycę chorowały na świecie 422 mln
osób, a w 2035 r. liczba diabetyków może się zwiększyć do 600 mln
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Omdlenia - częstsze w czasie upałów
Sprawdź, jak unikać takich sytuacji i co robić, gdy ktoś zemdleje.
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Długie godziny pracy zwiększają ryzyko
udaruv
Praca przez ponad 10 godzin na dobę co najmniej przez 50 dni w roku zwiększa ryzyko udaru mózgu.

24-06-2019

Antydepresanty obniżają poziom empatii
To nie sama depresja, lecz leki przeciwdepresyjne przyczyniają się do obniżenia poziomu empatii, a
zwłaszcza wrażliwości na cudzy ból.
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Delfiny nawiązują przyjaźnie na podstawie
wspólnych zainteresowań
Delfiny – tak, jak ludzie – formują bliskie związki z osobnikami, które podzielają ich zainteresowania.
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