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W ciągu siedmiu lat Wydział Chemii UMCS został unowocześniony i zyskał
nowych pracowników. Modernizacja pochłonęła ponad 47 mln zł.

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

07:13 Liga Mistrzów [WYNIKI] Monaco 
Arsenal 0:2, Atletico  Bayer 1:0 (k. 3:2)
[ZDJĘCIA]

06:53 Lubelskie: Próchnica zżera dzieciom
zęby

Zakupy lokalne z Ceneo Reklama

zobacz więcej »

Aktualności z regionu

Aktualności z kraju i świata

Najczęściej czytane

Najczęściej komentowane

reklama

Zapisz się do Newslettera
wpisz swój adres email   wyślij

Kurier Lubelski

59 311Lubię to!

WIADOMOŚCI REGION KULTURA SPORT WYBORY ROZMAITOŚCI DOM RAPORTY BIZNES

HOROSKOPY OGŁOSZENIA

iPhone/iPad Android Program

TV

E

wydania

Forum RSS Logowanie do

serwisu

Dostęp do kilkudziesięciu serwisów informacyjnych już od 90 groszy. Dostęp do Piano jest odpłatny  kliknij ZALOGUJ SIĘ

http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/
http://horoskopy.kurierlubelski.pl/
http://www.kurierlubelski.pl/
http://www.kurierlubelski.pl/forum/
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3789903,kierowcy-na-lubelszczyznie-najczesciej-przekraczaja-dozwolona-predkosc,id,t.html
http://www.kurierlubelski.pl/newsletter/
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/www.kurierlubelski.pl/aktualnosci/
http://www.kurierlubelski.pl/forum/
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3789889,zorza-polarna-nad-polska-17-marca-zdjecia-wideo-efektowna-zorza-nad-slaskiem-czy-w-zakopanem,id,t.html
http://www.kurierlubelski.pl/raporty/
http://www.kurierlubelski.pl/rozmaitosci/
http://www.kurierlubelski.pl/aktualnosci/
http://www.telemagazyn.pl/
http://www.kurierlubelski.pl/wybory/
http://www.kurierlubelski.pl/kultura/
http://www.kurierlubelski.pl/dom/
http://strefabiznesu.kurierlubelski.pl/
http://www.kurierlubelski.pl/forum/
http://www.kurierlubelski.pl/rss/wszystkie.xml
javascript:PianoMedia.box.login.toggle()
http://itunes.apple.com/pl/app/kurier-lubelski/id374494831?mt=8
http://www.kurierlubelski.pl/region/
http://www.polskatimes.pl/
https://www.pianomedia.pl/package/?service_id=227
http://www.kurierlubelski.pl/aktualnosci/
http://mreg.hit.gemius.pl/hitredir/id=ofHqIXuoIvliBtQIlVce3cTYrrINQsLgGAgfcT97HAL.v7/stparam=qmqgenrlkw/fastid=mlbjodofljffmranlxdawnzvrakq/sarg=53FDBC6832DD2414/url=http://www.ceneolokalnie.pl/lublin
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3781515,lubelskie-prochnica-zzera-dzieciom-zeby,id,t.html
http://www.kurierlubelski.pl/
http://www.kurierlubelski.pl/sport/
http://www.kurierlubelski.pl/logowanie/
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3789847,liga-mistrzow-wyniki-monaco-arsenal-02-atletico-bayer-10-k-32-zdjecia,id,t.html
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3789849,mlody-architekt-pochodzacy-z-lubartowa-doceniony-w-konkursie-brick-award-2015,id,t.html
http://www.kurierlubelski.pl/ogloszenia/
http://www.kurierlubelski.pl/aktualnosci/
http://prasa24.pl/gazeta/kurier-lubelski/
https://market.android.com/details?id=pl.gratka.technologie.android.czytnik.kurierlubelski


 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   Chemicznej  precyzuje dr Ewaryst Mendyk.

reklama

MakDom Lublin
Deweloper.

Nowe mieszkania trzypokojowe.
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Sprawdź.

W poniedziałek UMCS świętował finał wielomilionowego   "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
się zrealizować za te pieniądze? 

 W ramach projektu zostały zmodernizowane oraz wyposażone w najnowocześniejszą
, urządzenia i przyrządy laboratoria badawcze, m.in.: mikroskopii,

spektroskopii elektronowych, podczerwieni czy fluorescencji rentgenowskiej  wylicza
Magdalena  Siemińska, 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

Konrad Sypniewski, pracownik Laboratorium Analitycznego Wydziału Chemii na co dzień korzysta z nowej
aparatury
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tego rodzaju urządzenia. 

 Badania prowadzone w naszych laboratoriach mogą przysłużyć się do 
priorytetowych gałęzi gospodarki, czystej energii i czystego środowiska  zachwala
Magdalena KozakSiemińska. 
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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 :)

nooo jak zwykle ujadacze nie zawodzą ! hau hau hau !

odpowiedzi (0) skomentuj

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 ...

Ty wiesz co my robimy tym misiem?

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.
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A ja właśnie zdiagnozowałam sobie...

odpowiedzi (1) skomentuj

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/

ona

odpowiedzi (0) skomentuj

lucyper (gość)  • 10.02.15, 09:19:05

za bardzo głęboko bierzesz do buzi i drażnisz tarczycę

U nas w Rzeszowie

odpowiedzi (0) skomentuj

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.

krytyk

odpowiedzi (0) skomentuj

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.

Naukowcy

odpowiedzi (2) skomentuj

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

Taaaaak

odpowiedzi (0) skomentuj

 • 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.

A tak

odpowiedzi (0) skomentuj
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To może lepiej zainwestować w ludzi a nie w sprzęt który stoi nie używany.
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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.

Cóż

odpowiedzi (0) skomentuj
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Ten czwarty nie używa Internetu, gdyż tylko 3 minusy są...
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Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie Kurierlubelski.pl podlegają
ochronie. Dowiedz się więcej.
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