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Rada Naukowa
21 maja 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie
Rady Naukowej Instytutu Nenckiego, podczas
którego otwarto przewody doktorskie mgr inż.
Katarzyny Wierzbickiej (promotor - doc. Krzysztof
Zabłocki), mgr. Macieja Czerkiesa (promotor - doc.
Katarzyna Kwiatkowska) i mgr Zbigniewa Korwka
(promotor - prof. Ewa Sikora). Nadano stopnie
naukowe doktora nauk biologicznych w zakresie
biologii
mgr
Annie
Sekreckiej-Belniak,
mgr
Katarzynie Jednoróg, mgr Ludwice Gawryś i mgr
Annie Kiryk-Jaśkiewicz. Dokonano również zmiany
promotora
pracy
doktorskiej
mgr.
Adama
Gorlewicza, został nim dr hab. Grzegorz Wilczyński
(dotychczas - doc. Urszula Sławińska).
Ponadto, podjęto uchwałę o nadaniu stopnia
naukowego
doktora
habilitowanego
nauk
biologicznych
dr
Joannie
Szczepanowskiej;
powołano dr hab. G. Wilczyńskiego na stanowisko
docenta oraz wszczęto postępowanie o nadaniu doc.
Stefanowi Kasickiemu tytułu naukowego profesora.
Wybrano także dwóch kandydatów na członków
Centralnej Komisji - prof. Ewę Bartnik i prof.
Jerzego Duszyńskiego.
Jolanta Rędowicz (tel. 456)

Seminaria / Wykłady
26 maja (środa) odbędzie sie seminarium Zakładu
Neurofizjologii, na którym mgr Karolina Nowak
wygłosi referat p.t.: „Wpływ infuzji MK801 do kory
przedczołowej na elektryczną aktywność (wysokoczęstotliwościowe oscylacje 130-180 Hz) i poziom
ekspresji białka c-Fos w jądrze półleżącym u
szczura", sala II piętro, godzina 15:00
http://www.neuroinf.pl/Members/neurofizjo/semina
rs

Uwaga! Przedłużenie terminu rejestracji! Informacje
na
stronie
http://www.wirusologia.lublin.pl/
Program
Konferencji
obejmuje
następujące
zagadnienia:
wirusy
hepatotropowe,
wirusy
pneumotropowe,
wirusy
a
nowotwory,
leki
przeciwwirusowe, diagnostyka wirusologiczna –
standardy
diagnostyczne,
profilaktyka
chorób
wirusowych, zakażenia wirusowe u zwierząt, varia.
Uczestnikami Konferencji będą między innymi:
mikrobiolodzy, biolodzy, lekarze chorób zakaźnych
a także innych specjalności zajmujących się
zakażeniami
wirusowymi
oraz
diagności
laboratoryjni. Szczególne miejsce w szerokim
wachlarzu tematyki naszej Konferencji zajmuje
diagnostyka wirusologiczna, nowoczesne techniki i
stosowane w praktyce standardy diagnostyczne.
Gorąco zachęcam do uczestnictwa. Szczegółowe
informacje uzyskają Państwo w sekretariacie
Zakładu Wirusologii telefonując pod numer 81 742
37 88 i na stronie http://www.wirusologia.lublin.pl/
Małgorzata Polz-Dacewicz

Szanowni Państwo, przypominam, że 31 maja mija
termin rejestracji i wpłaty wpisowego na tegoroczny
Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w
Wiśle, który odbędzie się w dniach 20-23 września
br. Szczegółowe informacje o Zjeździe znajdują się
na stronie www.zjazdptbioch2010.pl Zapraszamy
do Wisły!
Jolanta Rędowicz (tel. 456)

Jagoda Michalska (tel. 231)

27 maja (czwartek) odbędzie się Seminarium
Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej
na którym Yury Garkun z Pracowni Neuroplastyczności wygłosi wykład p.t.: “Modification of
excitability of cortical neurons induced by
associative learning”, sala II piętro, godzina 15:00
Magda Żyglińska (tel. 351)

Konferencje / Zjazdy
Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, iż Polskie
Towarzystwo
Wirusologiczne
oraz
Zakład
Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
przy współudziale Katedry i Zakładu Mikrobiologii
Farmaceutycznej i Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych są organizatorami Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej p.t.: „II Lubelskie Dni
Wirusologiczne”. Konferencja odbędzie się w
Nałęczowie w CSW „Energetyk” w dniach 22-24
września 2010 roku.
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