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Potężny mikroskop elektronowy "Titan" kosztujący,
bagatela, 17 milionów zł jest częścią Laboratorium
Mikroskopii Elektronowej. Działalność laboratorium
zainaugurowano w czwartek na Wydziale Chemii
UMCS. - Zaledwie kilka ośrodków w kraju posiada
sprzęt porównywalnej klasy - mówią z dumą
pracownicy lubelskiej uczelni. »

UMCS ma supermikroskop za 17 mln zł (ZDJĘCIA)

Tagi: supermikroskop na umcs  umcs

Wydział Chemii UMCS: Powstanie nowa specjalność

Ilona Leć Kurier Lubelski A ktualizac ja 2012-04-23 21:36:52

To już pewne. Od przyszłego roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Chemii UMCS
rusza nowa specjalność: chemia kryminalistyczna. To jeden z owoców współpracy,
zawiązanej jeszcze w lipcu ubiegłego roku pomiędzy uczelnią a lubelską policją. »

Tagi: Anna Guzowska  chemia kryminalistyczna  chemia kryminalistyczna umcs lublin

chemia umcs aktualnosci  umcs chemia kryminalistyczna  umcs chemia policja

umcs nowa specjalność  umcs wydział chemii  współpraca umcs z policją
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Polskapresse sp. z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie Dziennikbaltycki.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.
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