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Konkurs z dziedziny techniki dla najlepszych
prac dyplomantów

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT
Rada w Poznaniu, ogłosiła kolejny konkurs na wyróżniającą się pracę dyplomową
w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług.
Warunki konkursu skierowane są pod adresem absolwentów, którzy ukończyli studia w ubiegłym
roku akademickim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (I lub II stopnia) w czterech poznańskich
uczelniach: Politechnice, Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie im Adama Mickiewicza oraz
w Uniwersytecie Przyrodniczym.
Celem konkursu jest zaprezentowanie opinii publicznej znaczenia problemów techniki
podejmowanych w akademickim Poznaniu, wyróżnienie najlepszych dyplomantów zajmujących się tą
dziedziną nauki, a także dowartościowanie wysiłku opiekunów wyróżnionych prac.
Szczegóły na temat regulaminu konkursu (warunki jakie musi spełnić praca, termin zgłoszeń,
nagrody) zamieszczone są na stronie www.not.poznan.pl lub sekretariat@not.poznan.pl
Informacji można również zasięgnąć telefonicznie: 61 853 64 78.
Źródło: www.puls.edu.pl
http://laboratoria.net/edukacja/20606.html
Informacje dnia: PCI Days – Pharma Cosmetic Industry Days W razie kryzysu psychicznego trzeba
sięgać po pomoc Pamięć immunologiczna jest słabsza po ciężkim COVID-19 Omikron "wgra"
odporność długoterminową Kontakt z naturą pomaga zaakceptować swój wygląd Poziom hormonów
tarczycy a problemy behawioralne u synów PCI Days – Pharma Cosmetic Industry Days W razie
kryzysu psychicznego trzeba sięgać po pomoc Pamięć immunologiczna jest słabsza po ciężkim
COVID-19 Omikron "wgra" odporność długoterminową Kontakt z naturą pomaga zaakceptować swój
wygląd Poziom hormonów tarczycy a problemy behawioralne u synów PCI Days – Pharma Cosmetic
Industry Days W razie kryzysu psychicznego trzeba sięgać po pomoc Pamięć immunologiczna jest
słabsza po ciężkim COVID-19 Omikron "wgra" odporność długoterminową Kontakt z naturą pomaga
zaakceptować swój wygląd Poziom hormonów tarczycy a problemy behawioralne u synów

Partnerzy

