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Projekt Uniwersytetu Gdańskiego doceniony
przez Komisję Europejską
Minister Barbara Kudrycka i Minister Elżbieta Bieńkowska wręczyły dziś decyzję Komisji
Europejskiej o zatwierdzeniu przyznania prawie 236 milionów złotych na nowe inwestycje

Uniwersytetu Gdańskiego.
Po raz pierwszy Komisja Europejska zatwierdzała projekt z zakresu infrastruktury dydaktycznej
w szkolnictwie wyższym. Dotychczasowe decyzje w sprawie innych uczelni dotyczyły infrastruktury
badawczej. Z rąk minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz minister rozwoju regionalnego
dokument z KE odebrał rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek.
Projekt Uniwersytetu dotyczy zarówno budowy gmachów Wydziału Chemii i Biologii UG, wraz
z nowoczesną infrastrukturą ICT, jak również zakupu nowoczesnego wyposażenia
naukowo-dydaktycznego. Uniwersytet Gdański zyskuje ogromną szansę na stworzenie prężnego
ośrodka dydaktycznego i naukowego o zasięgu europejskim, kształcącego specjalistów w zakresie
nauk ścisłych, przyrodniczych oraz nowoczesnych technologii.
http://www.nauka.gov.pl/strona-glowna/
http://laboratoria.net/aktualnosci/5388.html

16-07-2020

Jak dorastanie z psem wpływa na dziecko
Młode pokolenie odnosi niebanalne korzyści z wychowywania się w domu z psem.

15-07-2020

Co powoduje starzenie się tętnic?
Związek powstający w jelitach podczas jedzenia czerwonego mięsa uszkadza tętnice.

15-07-2020

Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej
chorobie
Niedożywienie w razie choroby oznacza, że opieka nad pacjentem staje się jeszcze trudniejsza.

15-07-2020

„Równouprawnienie” w piciu alkoholu wśród
nastolatków?
Przez całe lata to nastoletni chłopcy pili więcej i częściej niż ich rówieśniczki.

15-07-2020

Choroby tarczycy – fakty, które warto znać
U co piątej osoby w Polsce występują zaburzenia czynności tarczycy, lecz połowa z nich o tym nie
wie.

15-07-2020

Jak utrzymać abstynencję?
Dla wielu osób leczących się z alkoholizmu w czasie pandemii trzeźwa rzeczywistość zachwiała się.

14-07-2020

W Chinach odkryto nowy wirus
Jeszcze nie zdążyliśmy uporać się z jedną pandemią, a już musimy myśleć o kolejnej.

13-07-2020

Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Możliwość nieinwazyjnego zdiagnozowania nowotworu, oznaczałaby olbrzymi postęp w walce z
rakiem.
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