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Szanowni
Państwo,
Otrzymujecie
ostatni przed
wakacjami
numer
Tygodnika
Nenckiego.
Po wakacjach,
od 6 września
wznawiamy działalność. Wtedy też, ukaże się
1-szy po wakacyjnej przerwie, numer
Tygodnika.
Życzę udanych i pełnych wrażeń wakacji !!!
Justyna Osmulska

Seminaria / Wykłady
22 czerwca (wtorek) odbędzie się spotkanie
naukowe Zakładu Biologii Komórki, na którym
doktoranci
zaprezentują
swoje
doroczne
sprawozdania, sala II piętro, godzina 10:00.
Katarzyna Kwiatkowska (tel. 463)

Pracownia Regulacji Transkrypcji zaprasza na
wykład dr Marty Maleszewskiej (INSERM U940,
Hopital Saint Louis w Paryżu) „Epigenetyczna
kontrola różnicowania komórek macierzystych krwi”
Wykład odbędzie się 24 czerwca (czwartek) w sali
na I piętrze, godzina 12:00.
Bożena Kamińska-Kaczmarek (tel. 209)

24 czerwca (czwartek) w godzinach 10:00-12:00,
w sali na II piętrze, odbędzie się spotkanie z
dr Haimem V. Levy, byłym wicedyrektorem CTT
Instytutu Weizmanna, wynalazcą i przedsiębiorcą.
Spotkanie
poświęcone
będzie
komercjalizacji
wyników badań stosowanych oraz tworzeniu spółek
spinn-off/out przez naukowców. Więcej informacji
oraz rejestracja na www.investin.pl/seminaria
Paweł Nowicki (tel. 149)

24 czerwca (czwartek) odbędzie się Seminarium
Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej
na którym Itzchack Parnas & Hanna Parnas, The
Hebrew University, Jerusalem, Israel wygłoszą
wykład p.t.: “The chemical synapse goes electricCa2+ and voltage dependent GPCRs control
release”, sala II piętro, godzina 15:00
Magda Żyglińska (tel. 351)

29 czerwca (wtorek) odbędzie się Seminarium
Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej
na którym Monika Liguz-Lęcznar z
Pracowni
Neuroplastyczności
wygłosi
wykład
p.t.:
„Plastyczność map korowych - udział interneuronów
i wpływ wieku”, sala II piętro, godzina 11:00
Magda Żyglińska (tel. 351)

Ogłoszenia Różne
10 czerwca br odbyła się sesja sprawozdawcza
doktorantów Zakładu Neurobiologii Molekularnej i
Komórkowej. Wyróżnienie za najlepszą prezentację
w kategorii
I/II rok studiów otrzymała Bożena
Kuźniewska, a w kategorii
III/IV rok studiów
otrzymała Katarzyna Biegańska. Obie wyróżnione
doktorantki
są
z
Pracowni
Neurobiologii
Molekularnej. Serdecznie gratuluję.
Jolanta Skangiel-Kramska (tel. 446)

11 czerwca br. odbyło się
coroczne
sprawozdanie
doktorantów
Zakładu
Neurofizjologii. Dziesięciominutowe
prezentacje
przedstawiło
15
doktorantów. Sesję prowadziły
doktorantki V roku: mgr
Iwona
Adamska,
mgr
Monika Lewandowska i mgr
Gabriela Mochol. Sprawozdania miały wysoki poziom
i ciekawe dyskusje. Po
zakończeniu sesji naukowej mgr Sailaja Goda doktorantka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego opowiadała o swojej ojczyźnie - Indiach.
Następnie odbyło się tajne głosowanie na najlepsza
prezentację. Pierwsze miejsce uzyskał mgr Jan
Kamiński, który zdobył największą liczbę głosów
zarówno w opinii doktorantów jak i pracowników
naukowych i technicznych. Równocenne drugie
miejsca zajęli: mgr Aleksander Sobolewski i mgr
Anna Mietelska w kategorii głosów przyznawanych
przez doktorantów oraz mgr Sailaja Goda i mgr
Ewelina Ziemlińska w kategorii głosów od
pracowników
naukowych
i
technicznych.
Zwycięzców nagrodzono książkami. Spotkanie
zakończyło się wspólną zabawą przy grillu na
dziedzińcu Instytutu.
Jagoda Michalska (tel. 231), Andrzej Wróbel (tel. 440)

Przypominam, że został przesunięty na 30 czerwca
br.
termin
rejestracji
na
Międzynarodowej
Konferencji „Zwierzęta laboratoryjne wczoraj, dziś,
jutro” w Falentach, który odbędzie się w dniach
9-10 września br. Szczegółowe informacje na
stronie www.konferencjafalenty.pl
Anna Passini (tel. 399)

Nowe Publikacje
Ukazał sie nowy artykuł z Pracowni Regulacji
Transkrypcji:
”Comparative
analysis
of
cisregulation following stroke and seizures in
subspaces of conserved eigensystems” BMC
Systems Biology 2010, 4:86
http://www.biomedcentral.com/1752-0509/4/86
Michał Dąbrowski (tel. 232)
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