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Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała
kolejne stypendia
Rozstrzygnięta została trzecia w tym roku edycja programu stypendiów konferencyjnych, w którym
polscy naukowcy mogą starać się o dofinansowanie kosztów udziału w międzynarodowych
konferencjach, sympozjach i kongresach naukowych - poinformowano na stronie Fundacji na Rzecz

Nauki Polskiej .
Dofinansowanie na wyjazdy na międzynarodowe konferencje otrzymało 35 naukowców
reprezentujących różne dziedziny. Naukowcy wyjadą m.in. do Kanady, Portugalii, USA, Chin
i Australii.
Fundacja zachęca do udziału w kolejnej edycji konkursu. Wnioski można składać do 30 października
w Towarzystwie Naukowym Warszawskim, które zajmuje się procedurą konkursową. Adres:
Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pok. 06, 00-330 Warszawa,
z dopiskiem "Stypendia Konferencyjne FNP". Program koordynuje p. Anna Sudolska-Bytof: tel. 657
27 18 lub 657 28 26, sekretariat@tnw.waw.pl
Jak poinformowano na stronie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, "o stypendium mogą
ubiegać się osoby, które są pracownikami lub doktorantami w krajowej szkole wyższej lub
w instytucji, w której celach statutowych jest prowadzenie badań naukowych, i które zamierzają
wygłosić na konferencji referat, komunikat lub przedstawić plakat".
Stypendium przeznaczone jest dla obywateli polskich w wieku do 40 lat. TNW informuje, że
stypendium może być wykorzystane na dofinansowanie kosztów podróży, opłat konferencyjnych,
zakwaterowania bądź wyżywienia w czasie konferencji.
Pełna lista laureatów trzeciej w tym roku edycji dostępna jest na stronie Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej.
PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch
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Zawał serca a witamina C?
Witamina C jest antyoksydantem, co oznacza, że działa przeciwzapalnie i zmniejsza ilość wolnych
rodników.

18-09-2020

Oczekiwanie, że dziecko będzie idealne,
uderza w samego rodzica
Perfekcjonizm to posiadanie wysokich standardów przy jednoczesnej tendencji do krytycznej oceny
samego siebie.

18-09-2020

Witamina B1 może chronić przed demencją
alkoholową
Niedobór witaminy B1 jest kluczowym czynnikiem w rozwoju demencji alkoholowe.

18-09-2020

Więcej pacjentów będzie umierać z powodu
raka i zawałó
Alarmowali w czwartek eksperci z okazji wuruchomienia akcji „Badam się #BoChcęŻyć”. \

17-09-2020

Politechnika Białostocka stworzyła robota do
dezynfekcji powierzchni
Robota, który może dezynfekować duże powierzchnie m.in. w szpitalach.

17-09-2020

Bez laptopów i smartfonów nauka może
dawać więcej
20 lat temu studenci posługiwali się tylko długopisami i robili notatki na papierze.

17-09-2020

Szczepionka w aerozolu przeciwko COVID-19
W Wielkiej Brytanii rozpoczną się wkrótce badania kliniczne.

17-09-2020

Leczenie mózgu i rdzenia kręgowego u myszy
Naukowcy stworzyli cząsteczkę, która naprawiała uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego myszy.
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