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Na Wydziale Chemii UMCS mają nową
aparaturę za miliony złotych i etaty dla
naukowców
Ilona Leć
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Aktualności z regionu

10:19 Zorza polarna nad Polską 17 marca
[ZDJĘCIA + WIDEO] Efektowna zorza nad
Śląskiem czy w Zakopanem?
08:49 Kierowcy na Lubelszczyźnie najczęściej
przekraczają dozwoloną prędkość
07:41 Młody architekt pochodzący z
Lubartowa doceniony w konkursie Brick
Award 2015
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W ciągu siedmiu lat Wydział Chemii UMCS został unowocześniony i zyskał
nowych pracowników. Modernizacja pochłonęła ponad 47 mln zł.
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O TYM SIĘ MÓWI
Pełnoletni licealiści
z Lublina skarżą się,
że szkoły
ograniczają im
wolność

Konrad Sypniewski, pracownik Laboratorium Analitycznego Wydziału Chemii na co dzień korzysta z nowej
aparatury
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Przejdź do galerii
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 Dla nas to ogromny krok naprzód. Cieszę się, że urośliśmy w siłę  mówi dr Ewaryst
Mendyk, kierownik Laboratorium Analitycznego Wydziału Chemii UMCS. Dzięki udziałowi
w unijnym projekcie laboratorium dr. Mendyka zatrudniło czterech nowych naukowców,
którzy nie prowadzą zajęć ze studentami, lecz skupiają się wyłącznie na prowadzonych
badaniach.  Ponadto czterech pracowników technicznych do obsługi laboratorium
zatrudniono w Zakładzie Technologii Chemicznej  precyzuje dr Ewaryst Mendyk.
reklama

MakDom Lublin
Deweloper.
Nowe mieszkania trzypokojowe.
Szeroka oferta Niskie ceny
Sprawdź.

SONDA
Czy wypełnienie PITa sprawia ci
trudność?
poprzednia

następna

tak, korzystam z pomocy innych osób
pomaga mi program do wypełniania PITów

W poniedziałek UMCS świętował finał wielomilionowego projektu "Centrum
Nanomateriałów Funkcjonalnych  nowe możliwości badawcze", zrealizowanego w latach
2008 2015. Całkowita wartość inwestycji to ponad 47 mln zł, w tym udział Unii
Europejskiej wynosił 39 mln zł, a blisko 7 mln zł pochodzi z budżetu państwa. Co udało

wypełniam PITa ręcznie bez większych
trudności
głosuj

się zrealizować za te pieniądze?
RAZEM Z KURIEREM

 W ramach projektu zostały zmodernizowane oraz wyposażone w najnowocześniejszą
aparaturę, urządzenia i przyrządy laboratoria badawcze, m.in.: mikroskopii,
spektroskopii elektronowych, podczerwieni czy fluorescencji rentgenowskiej  wylicza
Magdalena KozakSiemińska, rzeczniczka prasowa UMCS.
Aparatura badawcza Wydziału Chemii UMCS przeznaczona do badań właściwości
nanomateriałów i materiałów, należy do najnowocześniejszych tego typu urządzeń na
świecie i w dużej części jest unikatowa w skali kraju. W Polsce Wschodniej są to jedyne

Wybieramy ulubione
trasy piesze w
Lublinie. Czekamy
na Wasze
zgłoszenia
ZNANI LUDZIE
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LUBLINA. Spróbuj
swych sił i rozwiąż

quiz

tego rodzaju urządzenia.
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 Badania prowadzone w naszych laboratoriach mogą przysłużyć się do rozwoju
priorytetowych gałęzi gospodarki, czystej energii i czystego środowiska  zachwala
Magdalena KozakSiemińska.
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8 osób ... raptem :)

Ilość znaków do wpisania: 4000

zaloguj się
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orbital sp3 (gość) • 10.02.15, 09:52:38
No ja myślałem, że to rzeczywiście jakieś wydarzenie a tutaj raptem 8 osób, 4 naukowców i 4
techników i co się dziwić, że po chemii na umcs pracy nie ma :)
odpowiedzi (0)

nooo jak zwykle ujadacze nie zawodzą ! hau hau hau !

skomentuj

+3 /

3

Andy (gość) • 10.02.15, 08:00:48
obszczekiwać wszystko, cokolwiek by to nie było, znam się, nie znam się, ale sobie
poszczekam! ot tak dla zasady, dla lepszego samopoczucia, bo dzień bez marudzenia to
stracony dzień hau hau hau ...
odpowiedzi (0)

Ty wiesz co my robimy tym misiem?
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podpis (gość) • 10.02.15, 04:52:41
"Badania prowadzone w naszych laboratoriach mogą przysłużyć się do rozwoju priorytetowych
gałęzi gospodarki, czystej energii i czystego środowiska"  to znaczny, że wydano 50 mln i
konkretnie nie wiadomo na co? Nie wiadomo jaka powstanie technologia? Nie ma planu badań,
ani wianuszka firm zainteresowanych wykorzystaniem sprzętu? Ale to dopiero za 5 lat, bo przez
ten czas zgodnie z unijnymi zasadami urządzenia nie mogą zarabiać... Coś mi tu pachnie Misiem
Barei.

odpowiedzi (0)
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A ja właśnie zdiagnozowałam sobie...
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Anka (gość) • 10.02.15, 01:22:04
...niedoczynność tarczycy. Uff, będę żyła. Poczytajcie, może też to macie:
www.medexpress.pl/blog/cierpisznanadmierneprzemeczenietomozebycniedoczynnosc
tarczycy/56160/
odpowiedzi (1)
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lucyper (gość) • 10.02.15, 09:19:05
za bardzo głęboko bierzesz do buzi i drażnisz tarczycę
odpowiedzi (0)
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U nas w Rzeszowie
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Pisul Maximus (gość) • 10.02.15, 00:01:30
Cieszcie się, bo u nas w Rzeszowie wydali 20 milionów na podgrzanie dwóch przystanków
autobusowych,żebyśmy się pocili i śmierdzieli w lecie.
odpowiedzi (0)
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AL.CHEMIK (gość) • 09.02.15, 23:24:19
Kasę dali to trzeba brać.20 lat będzie trzeba się uczyć obsługi .Damy radę.Chemia to jedna z
najtrudniejszych gałęzi nauki.Podziwiam Chemików.Tylko mi tam na tym sprzęcie BIMBRU nie
róbcie.
odpowiedzi (0)
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Naukowcy
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OK (gość) • 09.02.15, 22:28:01
Tylko Ci co się zajmują tym sprzętem nie mają pojęcia jak się go obsługuję nauczyli się
podstawowego użycia i powtarzają tylko to nic więcej się nie nauczą bo nie ma od kogo. Cieszą
się że mają nowy sprzęt ale będzie się marnował
odpowiedzi (2)

skomentuj

Taaaaak
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• 09.02.15, 22:31:11

Nie wiem jak jest, ale pewnie gdybym opanował ten sprzęt perfekcyjnie, to bym go
obsługiwał w instytucji zlokalizowanej na innym obszarze płatniczym.
odpowiedzi (0)
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A tak
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ok (gość) • 10.02.15, 21:12:11
To może lepiej zainwestować w ludzi a nie w sprzęt który stoi nie używany.
odpowiedzi (0)

miliony
lucyper (gość) • 09.02.15, 21:22:00
do mieszania asfaltowej glajchy wystarczą łopaty i taczki /tyle kasy w piz,,du/
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Zx
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• 09.02.15, 21:12:44

Czyli stworzono 4 miejsca pracy za 11 750 000 zł sztuka a UE pośrednią drogą wpompowała w
swoje wysokospecjalistyczne kadry i firmy niezłą kasę. Czekamy na niebanalne odkrycia i
spektakularne zwroty poniesionych nakładów we wdrożonych na terenie RP produkcjach. Za
dużo mniejsze pieniądze  moim skromnym zdaniem  można by uruchomić plantację bananów
przy stacji Wostok i mieć z tego realne zyski.
odpowiedzi (1)

skomentuj

Cóż
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Zx (gość) • 10.02.15, 08:46:13
Ten czwarty nie używa Internetu, gdyż tylko 3 minusy są...
odpowiedzi (0)
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