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II Ogólnopolskie Forum Chemii
Nieorganicznej „Horyzonty Chemii”
Zadaniem Forum będzie zebranie wybitnych specjalistów krajowych działających aktywnie
w obszarze współczesnej chemii oraz osób rozpoczynających karierę naukową.
Problematyka Forum będzie dotyczyła zagadnień z zakresu najnowszej chemii.

Podczas Forum zostaną zaprezentowane najważniejsze osiągnięcia i aktualne wyniki badań
naukowych. Spotkanie umożliwi określenie wizji i perspektyw rozwoju chemii oraz nawiązanie
współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim. W trakcie Forum odbędzie się
uroczysta sesja poświęcona 60-leciu chemii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Portal Laboratoria.net objął patronatem medialnym wydarzenie.

Miejsce konferencji:
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. F. Joliot-Curie 14,
50-383 Wrocław

Termin:
7-10 września 2014
Szczegółowe informacje:
http://fchn.chem.uni.wroc.pl
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Informacje dnia: Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w Polsce?
Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż pozostałe
ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w

Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
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