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Rada Naukowa

W dniu 26 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie
Rady Naukowej Instytutu Nenckiego. W części
otwartej posiedzenia dotyczącej sprawozdania
z działalności Instytutu w 2009 r. swoje osiągnięcia
prezentowali: dr Anna Bielak-Żmijewska ("Podział
i
starzenie
komórek
prawidłowych;
wpływ
kurkuminy"),
dr
Paweł
Boguszewski
("W
poszukiwaniu neurobiologicznego podłoża dynamiki
zachowań emocjonalnych"), dr Jakub Włodarczyk
("Dynamika i kształt kolców dendrytycznych w
odpowiedzi na działanie MMP- 9") i dr Małgorzata
Zawadzka
("Farmakologiczne
i
genetyczne
modulowanie
funkcji
komórek glejowych
w
uszkodzeniach centralnego układu nerwowego").
Następnie prof. Adam Szewczyk przedstawił
sprawozdanie z działalności Instytutu w roku
ubiegłym. W części zamkniętej posiedzenia przyjęto
sprawozdanie Dyrekcji, a także zaopiniowano
wniosek o Nagrodę Wydziału II PAN za osiągnięcia
naukowe w 2009 r. dla zespołu kierowanego przez
doc. Andrzeja Kasprzaka. Podjęto również wstępne
kroki
w
sprawie
habilitacji
dr
Krzysztofa
Nieznańskiego oraz dyskutowano nad propozycją
edukacyjną Komisji ds. Kształcenia Doktorantów,
przedstawioną przez prof. Jolantę Barańską.
Ponadto, poparto wniosek o powołaniu prof. Anny
Filipek na stanowisko profesora i dr hab. Joanny
Bandorowicz-Pikuły na stanowisku docenta.
Jolanta Rędowicz (tel. 456)

Seminaria / Wykłady

15 marca (poniedziałek) odbędzie się seminarium
Zakładu Biochemii, na którym Olga Alster wygłosi
wykład p.t.: „Podatność na śmierć i starzenie
komórek pochodzących od osób z zespołem
Nijmegen” sala II piętro, godzina 15:00.
Olga Alster (tel. 221)

17 marca (środa) odbędzie sie posiedzenie dwóch
Zakładów:
Neurofizjologii
oraz
Neurobiologii
Molekularnej i Komórkowej, na którym dr hab.
Stanisław Głażewski (Keele University, England)
wygłosi
referat
p.t.:
"Zmiany
aktywności
neuronalnej w korze
baryłkowej w wyniku
usunięcia wibrys", sala II piętro, godzina 15:00.
http://www.neuroinf.pl/Members/neurofizjo/semina
rs
Jagoda Michalska (tel. 231)

18 marca (czwartek) odbędzie się posiedzenie
Polskiego Towarzystwa Etologicznego, na którym
prof.
dr
hab.
Bożena
Kamińska-Kaczmarek
(Pracownia Regulacji Transkrypcji, Zakład Biologii
Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego) wygłosi wykład p.t.: "W poszukiwaniu
genów człowieka - czyli genomika w badaniach
ewolucyjnych", sala II piętro, godzina 14:30.

Dział Współpracy z Zagranicą

W związku z planowanym podpisaniem porozumień
o współpracy naukowej PAN z zagranicznymi
akademiami nauk prosimy o dostarczanie do Działu
Współpracy z Zagranicą propozycji wspólnych
projektów badawczych (w 2 egzemplarzach) na
formularzach "Zgłoszenie polsko - ................
projektu badawczego", dostępnych na stronie
www.pan.pl. Wnioski prosimy dostarczać w
następujących terminach: do 15 maja 2010 r. wnioski
dotyczące
współpracy
z:
Rosyjską
Akademią
Nauk (na
lata
2011-2013); do
1 września 2010 r. - wnioski dotyczące
współpracy z: Wyższą Radą Badań Naukowych
Hiszpanii - CSIC (na lata 2011-2012); do
15 września 2010 r. - wnioski dotyczące
współpracy z: Słoweńską Akademią Nauk (na lata
2011-2013); Węgierską Akademią Nauk (na lata
2011-2013);
Narodowym
Ośrodkiem
Badań
Naukowych (Francja) - CNRS (na lata 2011-2012).
Jeśli zgłoszony projekt stanowi kontynuację
współpracy, prosimy o dołączenie do wniosku
sprawozdania z realizacji projektu.
Anna Sadlik (tel. 330)

Ogłoszenia Różne

Informuję, że opiekę nad wirówkami obejmuje
zespół w składzie dr Hanna Nieznańska (wew. 318,
pok. 227), mgr inż. Jolanta Jóźwiak (wew. 302,
pok. 221) i dr Krzysztof Nieznański (wew. 318, pok.
227),
osobą
kierującą tym zespołem jest
dr H. Nieznańska, i to do niej (lub pozostałych
kolegów) proszę się już zwracać w sprawach
dotyczących użytkowania tego sprzętu.
Jolanta Rędowicz (tel. 456)

Informujemy, ze w ostatnich miesiącach opiekę nad
ogólnodostępnymi stanowiskami specjalistycznymi
Zakładu
Neurofizjologii
przejęli:
dr
Ewelina
Knapska, tel. 290, sala operacyjna w Zwierzętarni
(pokój
615); dr Monika Malinowska, tel. 316,
stanowisko histologiczne na III p. (pokój 301)
Jagoda Michalska (tel. 231)

Polskie Towarzystwo Biochemiczne ogłosiło
jednorazową
akcję
POWROTY,
umożliwiającą
osobom, które zostały skreślone z listy członków
Towarzystwa z powodu niepłacenia składek,
przywrócenie członkostwa po spełnieniu warunków:
złożenie do 30 kwietnia br. nowej deklaracji
członkowskiej oraz opłacenie do 30 kwietnia br.
składek za lata 2008-2010, czyli kwoty 280 zł
(140 zł w przypadku składki małżeńskiej, jeśli jedno
z
małżonków
regularnie
opłacało
składki).
Szczegółowe informacje na stronie:
www.ptbioch.edu.pl
Jolanta Rędowicz (tel. 456)
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