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Wynalazki z UJ na międzynarodowych targach
Wydatki ponoszone na ochronę patentową mają sens jedynie wtedy, gdy z uzyskanych w ten sposób
praw uda się czerpać zyski w postaci np. opłat licencyjnych. Dlatego po wprowadzeniu regulacji
dotyczących ochrony własności intelektualnej, CITTRU zintensyfikowało działania zmierzające do
pozyskania licencjobiorców, inwestorów i partnerów badawczych - informuje portal.

W ostatnich kilku miesiącach oferowane przez UJ wynalazki i technologie były prezentowane przez
naukowców i pracowników CITTRU podczas branżowych targów międzynarodowych - New Materials
Forum w Walencji (Hiszpania), Forum Life Science w Monachium-Garching (Niemcy), BIO
Convention w Atlancie (USA), ACHEMA we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) oraz BioForum
w Łodzi - dodaje www.pi.gov.pl.
www.pi.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4034.html
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od
Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.
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Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.
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W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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