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Nauka dla gospodarki – cykl seminariów
Czego od naukowców oczekują inwestorzy? Czy administracja potrafi stworzyć korzystne warunki
dla współpracy środowiska akademickiego z biznesem? Jak przebiega transfer nowoczesnych
technologii na rynek komercyjny w Polsce, a jak w Stanach Zjednoczonych? Odpowiedzi na te
pytania udzielą eksperci zaproszeni przez Uniwersytet Warszawski.

Plan wykładów i prezentacji:
* 11.04. – „Komercjalizacja technologii powstałych na Uniwersytecie Warszawskim” – prof. Wojciech
Dominik, UOTT UW.
* 25.04. – „Oczekiwania inwestorów kapitałowych w zakresie komercjalizacji wyników badań
naukowych” – Barbara Nowakowska, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych.
* 9.05 – „Polityka innowacyjna państwa” – Krzysztof Gulda, Dpt. Innowacyjności Ministerstwa
Gospodarki.
* 16.05. – „Transfer Technologii na uczelniach amerykańskich” – Jacek Kosiec, Centrum
Komercjalizacji Technologii, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny.
* 23.05 – „Przedsiębiorczość akademicka” – Marek Kołodziejski, UOTT UW.
Spotkania odbędą się na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 93,
w godz. 15.00-18.00.
PAP – Nauka w Polsce, Karolina Olszewska
Skomentuj na forum
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Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach czyli standard a nie kaprys
Odwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym stają się
coraz ważniejsze.

20-05-2019

Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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