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Relacja z konferencji w mediach

Opublikowany przez ab w Aktualności · 9/10/2012 23:18:24

Inauguracja działalności Pracowni Mikroskopii Elektronowej i konferencja pt. Mikroskopia elektronowa i jej zastosowanie w

badaniach materiałów zostały zauważone przez media o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Zapraszamy do zapoznania się z

relacjami, jakie pojawiły się zarówno w mediach tradycyjnych, jak i elektronicznych.

relacja w Panoramie Lubelskiej; o Pracowni Mikroskopii Elektronowej i projekcie Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych

opowiadają - kierownik Laboratorium Analitycznego UMCS - dr Ewaryst Mendyk i mgr Michał Rawski - główny operator

transmisyjnego mikroskopu elektronowego Titan; kliknij tutaj, żeby zobaczyć.

relacja w serwisie ITVL.pl; o możliwościach badawczych i analitycznych aparatury będącej na wyposażeniu Pracowni

Mikroskopii Elektronowej działającej w ramach Laboratorium Analitycznego UMCS opowiadają kierownik Laboratorium

Analitycznego UMCS - dr Ewaryst Mendyk, mgr Michał Rawski - główny operator transmisyjnego mikroskopu elektronowej

Titan oraz specjalista firmy LabSoft mgr inż. Marcin Piotrowski; kliknij tutaj, żeby zobaczyć;

relacja w serwisie Radio Lublin; wypowiedź kierownika Laboratorium Analitycznego UMCS dra Ewarysta Mendyka; kliknij

tutaj, żeby zobaczyć i posłuchać;

fotorelacja na stronach internetowych Kuriera Lubelskiego; kliknij tutaj, żeby zobaczyć;

informacja na stronie internetowej tvp.pl; kliknij tutaj, żeby zobaczyć;

informacja na stronie Polskiej Agencji Prasowej (serwis Nauka w Polsce); wypowiedź kierownika Centrum Nanomateriałów

Funkcjonalnych prof. dra hab. Andrzeja Machockiego; kliknij tutaj, żeby przejść; (również przedruki depeszy PAP na

stronach laboratoria.net (kliknij), wyborcza.pl (kliknij), nauka.money.pl (kliknj)).
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