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Rozstrzygnięcie III edycji programu Welcome
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki III edycji programu WELCOME* adresowanego do
wybitnych naukowców z całego świata, którzy planują utworzenie zespołów naukowych i realizację
projektów badawczych w Polsce.

Laureatami trzeciej edycji programu zostali:
●

●

●

●

prof. Ignacy Gryczyński z University of North Texas Health Science Center w Stanach
Zjednoczonych, który poprowadzi projekt na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. Leszek Roszkowski z University of Sheffield w Wielkiej Brytanii, który będzie realizował
projekt w Instytucie Problemów Jądrowych w Warszawie
prof. Wiesław Staszewski z University of Sheffield w Wielkiej Brytanii, który będzie prowadził
badania na Akademii Górniczo-Hutniczej, im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr Maciej Wiznerowicz z Merck Research Laboratories w Stanach Zjednoczonych, który będzie
realizował projekt na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Laureaci III edycji programu WELCOME otrzymają łącznie 24 186 980 zł na realizację wyróżnionych
projektów.
*Program WELCOME jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
http://laboratoria.net/aktualnosci/5377.html
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Powstała inteligentna „sztuczna trzustka”
Zespół ulepszył automatyczny system podający insulinę, stosując w nim sztuczną inteligencję.
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Potrzebne lepsze miary zdrowia psychicznego
dzieci
Sugerują wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Derby w Wielkiej Brytanii.
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Podczas snu utrwalamy skojarzenia
Różne emocje wciąż działają i zapisują w mózgu wspomnienia i emocje, jakie one wywołały.
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Szef WHO wzywa do sprawiedliwej dystrybucji
szczepionek na Covid-19
Nie możemy pokonać COVID-u bez równego dostępu do szczepionek.
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Resort nauki jest po to, aby wspierać naukę
polską
Ministerstwo edukacji i nauki jest po to, aby wspierać naukę polską i funkcjonowanie szkół wyższych.
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Polscy i amerykańscy specjaliści zaczynają
współpracę w walce z rakiem
Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie rozpoczął współpracę z amerykańskim National Cancer
Institute/
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Stały rozpuszczalnik sposobem na unikatowe
materiały
Można je wyprodukować z użyciem stałego, nanostrukturalnego rozpuszczalnika krzemionkowego.
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Zajęcia na uczelniach w formie zdalnej do 30
września
Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nauki, które opublikowano w piątek w Dzienniku
Ustaw.
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