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Seminaria / Wykłady

22 marca (poniedziałek) odbędzie się seminarium
Zakładu Biochemii, na którym Dorota Dymkowska
(Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych)
wygłosi referat p.t.: „Mitochondria jako cel
terapeutyczny w zapobieganiu insulinooporności.",
sala II piętro, godzina 15:00
Dorota Dymkowska (tel. 225)

23 marca (wtorek) odbędzie się seminarium
Zakładu Biologii Komórki, na którym mgr Cezary
Bregier (Pracownia Fizjologii Ruchów Komórkowych) wygłosi referat p.t.: „Funkcja białek
podobnych do fosducyny w regulacji fałdowania i
polimeryzacji tubuliny u Tetrahymena thermophila”,
sala II piętro, godzina 14:30
Katarzyna Kwiatkowska (tel. 463)

Dział Współpracy z Zagranicą

Uprzejmie informuję, że do 31 marca br. można
składać wnioski w Funduszu Stypendialnym i
Szkoleniowym (współfinansowanym z Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego).
Dofinansowanie
skierowane
jest
m.in.
do
doktorantów
i
pracowników naukowcy z Polski i z Norwegii. Więcej
informacji: http://www.fss.org.pl/pl/IV_nabor

Konferencje / Zjazdy

XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,
organizowany przez Oddział Katowicki PTBioch,
odbędzie się w dniach 20-23 września br. w Wiśle.
W programie przewidzianych jest 14 sesji
naukowych, w tym kilka organizowanych przez
Kolegów z Instytutu. Szczegóły programu na
stronie
internetowej
www.zjazdptbioch2010.pl
(wejście również przez stronę PTBioch). Wysokość
wpisowego nie uległa zmianie w stosunku do roku
ubiegłego i wynosi 450 zł i 300 zł dla członków oraz
500 zł i 350 zł dla osób nie należących do PTBioch
(kwoty niższe dotyczącą doktorantów i emerytów.
Zapraszamy do uczestnictwa z Zjeździe, zwłaszcza
że Wisła o tej porze roku jest malownicza.
Jolanta Rędowicz (tel. 456)

Tegoroczny Kongres FEBS odbędzie się w
Goeteborgu w dniach 26 czerwca - 1 lipca br. Hasło
przewodnie Kongresu: „Molecules of Life”. Szczegółowe informacje na stronie: www.febs2010.org
Jolanta Rędowicz (tel. 456)

Andrzej Białkowski-Miler (tel. 149)

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)
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