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Szukaj na stronie...  szukaj
Lubię to! 11 tys.

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: umcs  wydzial chemii umcs
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16:16 Kamery na Wyspie Słodowej.
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Polskapresse sp. z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie Gazetawroclawska.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.
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