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Seminaria / Wykłady

31 marca (środa) odbędzie sie seminarium Zakładu
Neurofizjologii, na którym szaman Manuel R. Rufino
(New York, USA) wygłosi referat p.t.: „The bee, the
shaman, and the sacred plants an exploration in
consciousness
and
the
neurophysiology
of
Amazonian Sacred Plants and theirs therapeutic use
on alcoholism, drug addiction and psychological
disorders", sala II piętro, godzina 15:00
http://www.neuroinf.pl/Members/neurofizjo/semina
rs

Konferencje / Zjazdy

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)

Jagoda Michalska (tel. 231)

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)

Ambasada Francji w Polsce dysponuje stypendiami
rządu francuskiego dla polskich studentów i
naukowców: 30 stypendiów na poziomie Master;
15 stypendiów na tzw. wspólne Doktoraty;
25 stypendiów na staże (pobyty naukowe) dla osób,
które już posiadają dorobek naukowy. Więcej
informacji na stronie: http://www.ambafrancepl.org/france_pologne/spip.php?rubrique211
Szczególnie mile widziane będą wnioski dotyczące
wspólnych
doktoratów,
pozwalających
na
rozwinięcie
współpracy
pomiędzy
dwoma
laboratoriami. Termin składania wniosków upływa z
dniem 31 marca 2010.
Marta Rucińska (tel. 330)

Ogłoszenia Różne

Szanowni Państwo, na materiały do następnego
numeru Tygodnika Nenckiego, który ukaże się
5 kwietnia, czekam wyjątkowo do czwartku
1 KWIETNIA do godziny 12:00, pod adresem:
nencki.info@nencki.gov.pl z dopiskiem w temacie:
„tygodnik”
Justyna Osmulska (tel. 486)
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