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FNP nagrodziła najzdolniejszych młodych
naukowców
Laureaci otrzymają od FNP roczne stypendium w wysokości 24 tys. złotych.

Jak informuje FNP, wnioski o przyznanie stypendium w zakończonej edycji przysłało 995 kandydatów.
Nowością w tegorocznej edycji jest dodatkowe wyróżnienie laureatów, którzy uzyskali najwyższe
oceny u recenzentów. Ich stypendium będzie podwyższone o fundusze uzyskane z wpłat 1 proc.
podatku dochodowego od osób fizycznych.
W tym roku wyróżnienie to uzyskał dr Radosław Adamczak z Wydziału Matematyki, Informatyki
i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego stypendium wyniesie 36 tys. złotych. Osiągnięcia
naukowe dra Adamczaka zostały wyjątkowo wysoko ocenione przez recenzentów tegorocznego
konkursu.
Dzięki porozumieniu zawartemu przez FNP z Radą Spotkań z Laureatami Nagrody Nobla w Lindau,
wskazani przez Fundację stypendyści programu Start mogą uczestniczyć w corocznym prestiżowym
spotkaniu młodych uczonych z całego świata z noblistami.
Stypendia są przeznaczone dla badaczy stojących u progu kariery, którzy już mogą się wykazać
sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć
naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im
pełnego poświęcenia się pracy badawczej.
O stypendium mogą ubiegać się naukowcy do 30. roku życia, lub po 32. - jeśli korzystali z urlopów
wychowawczych lub macierzyńskich. Powinni być pracownikami lub doktorantami w szkole wyższej
lub innej krajowej instytucji, która prowadzi badania naukowe. Swój dorobek badawczy muszą
udokumentować publikacjami w uznanych periodykach naukowych.
Do końca października tego roku można się ubiegać o stypendium w roku 2011. Rejestracja
kandydatów odbywa się za pośrednictwem internetu. Formularz wniosku on-line, za pomocą którego
należy dokonać rejestracji, będzie dostępny na stronie FNP jesienią.
Uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom programu Start odbędzie się 24 kwietnia
o godz. 11.00 na Zamku Królewskim w Warszawie.
www.nauka.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4331.html
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Śląscy naukowcy opracowali model opieki
kardioonkologicznej
W publikacji opisano okres od marca 2016 r. do grudnia 2019 r.
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Blizny można leczyć
Blizna bywa dla pacjenta problemem nie tylko kosmetycznym.
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1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie,
niż wrócić do biura
Wiele osób, które świadczą pracę z domu nie jest jeszcze gotowych na powrót do biura.
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COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany
mechanizm
W komórkach płuc wirus SARS-CoV-2 wyzwala szlak biochemiczny, zwany układem dopełniacza.
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Choroba meningokokowa jest lekceważona
Mimo, iż może w ciągu 24 godzin doprowadzić do zgonu dziecka.

14-04-2021

Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na
zakażenie COVID-19
Badania wskazują, że alergicy przyjmujący leki rzadziej zarażają się koronawirusem.
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Szczepionki mRNA a możliwość zakażenia
SARS-CoV-2
Możliwe jest złapanie koronawirusa po szczepieniu, ale ryzyko jest naprawdę niewielkie.

12-04-2021

Istnieje związek między szczepieniem
przeciwko grypie i...
Podobne dane płyną z całego świata, to wciąż nie udało się dokładnie tego ustalić.
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