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50 tys. euro do wzięcia w międzynarodowym
konkursie dla naukowców
Badacze, którzy wiedzą jak budować wydajne akumulatory i gromadzić energię, mogą
zgłosić się do drugiej edycji międzynarodowego konkursu “Science Award
Electrochemistry”. Główna nagroda to 50 tys. euro. Wnioski można składać do 15 czerwca
br.

Międzynarodowa nagroda „Science Award
Electrochemistry" sponsorowana przez firmy BASF i Volkswagen zostanie przyznana już po raz drugi.
Ma promować osiągnięcia naukowe i inżynieryjne oraz stanowi bodziec do rozwoju
wysokowydajnych akumulatorów.

Organizatorzy chcą dofinansować badania naukowe lub aplikacje w dziedzinie elektrochemii,
a zwłaszcza dziedzin takich jak chemia, fizyka i inżynieria. Zgłoszenia do konkursu mogą przesyłać
indywidualni naukowcy, zwłaszcza przed 40. rokiem życia.

Wiodący badacze z całego świata już teraz mogą aplikować na stronie internetowej
www.science-award.com. Zamieszczono tam również informacje i wymagania dotyczące
uczestnictwa, procedur i selekcji kandydatów.

Zgłoszenia zostaną ocenione przez jury złożone z ekspertów z firm BASF i Volkswagen oraz
przedstawicieli świata nauki. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 50 tys. euro, którą może on
przeznaczyć na cele naukowe np. wyposażenie laboratoriów czy wyjazd na zagraniczną konferencję.
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 23 października 2013 r. w Ludwigshafen.

W pierwszej edycji konkursu wygrał dr Naoaki Yabuuchi z Instytutu Nauk i Technologii w Tokyo
University of Science. Jury doceniło jego osiągnięcia badawcze w zakresie różnych technologii
stosowanych w akumulatorach. Dr Yabuuchi wykazał np., jak nowe materiały mogą poprawić
wydajność akumulatorów litowo-jonowych i sodowo-jonowych.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/edukacja/16655.html
Informacje dnia: Za duży obwód w talii? Zaburzenia lękowe częstsze niż depresja Rozwiązanie
pomocne w gojeniu ran przewlekłych Potencjalny lek na nowotwory i COVID-19 Jak patrzenie na
mówiące twarze wpływa na uczenie się języka? Kombucha może być źródłem fluoru w diecie, Za
duży obwód w talii? Zaburzenia lękowe częstsze niż depresja Rozwiązanie pomocne w gojeniu ran
przewlekłych Potencjalny lek na nowotwory i COVID-19 Jak patrzenie na mówiące twarze wpływa na
uczenie się języka? Kombucha może być źródłem fluoru w diecie, Za duży obwód w talii? Zaburzenia
lękowe częstsze niż depresja Rozwiązanie pomocne w gojeniu ran przewlekłych Potencjalny lek na
nowotwory i COVID-19 Jak patrzenie na mówiące twarze wpływa na uczenie się języka? Kombucha

może być źródłem fluoru w diecie,

Partnerzy

