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UNIJNE KORZYŚCI. NOWOCZESNE
LABORATORIUM

Dzięki  supernowoczesnemu  laboratorium,  chemicy  z  Uniwersytetu  Marii  Curie
Skłodowskiej mają spory potencjał badawczy. Żaden materiał nie ma przed nimi
tajemnic.  Każdy  mogą  zbadać  z  atomową  precyzją,  określić  m.in.  jego  skład  i
wytrzymałość. Laboratorium powstało w ramach unijnego projektu, który właśnie
podsumowali naukowcy.

W naukowej  skali  kraju,  a  nawet  świata,  jest  się  czym  pochwalić. W  laboratoryjnych wnętrzach
Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej jest bowiem sprzęt z najwyższej półki. 

Dobre  rzadko  jest  tanie.  Sama  czterometrowa  konstrukcja  kosztowała  17  mln  zł.  Kierownik
Laboratorium Analitycznego Wydziału Chemii zapewnia jednak, że warta jest swojej ceny. 

Laboratorium UMCS, w którym pracują wykwalifikowani specjaliści, otrzymało już akredytację. To
dodatkowo podnosi jego wartość. Centrum badawcze powstało dzięki unijnemu wsparciu. 

W  poprzedniej  perspektywie  unijnej  do  uczelnianych  laboratoriów  trafiał  drogi  i  dobry  sprzęt.
Teraz, zgodnie z unijną polityką, potencjał ten trzeba wykorzystać. Wiemy jak to zrobić i jesteśmy
gotowi do współpracy z przedsiębiorcami  mówi profesor Andrzej Machocki. 

Lubelscy  chemicy  nie  mają  wątpliwości,  że  inwestycja,  dzięki  praktycznym  zastosowaniom
prowadzonych w laboratorium badań, była dobra i szybko się zwróci. Praca naukowców UMCS już
ma  praktyczne  zastosowania.  Jednym  z  przykładów  może  być    opracowany  przez  zespół
profesor Barbary Gawdzik  asfalt, po którym niewykluczone, wkrótce będziemy jeździć.

AKTUALNOŚCI

OGRÓDKÓW CZAS. RESTAURATORZY
MUSZĄ PRZESTRZEGAĆ WYTYCZNYCH
Lubelscy  restauratorzy  razem  z  urzędem  miasta
wypracowali  reguły,  jakie  będę  obowiązywać
ogródki gastronomiczne....

KIEROWCY Z CIĘŻKĄ NOGĄ. JEŹDZIMY ZA
SZYBKO
Jeździmy  za  szybko.  Według  danych  Krajowej
Rady  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego,  ponad
połowa kierowców przekracza...

SPOSÓB NA DZIKA. ZWIĘKSZĄ ODSTRZAŁ
W  tym  sezonie  łowieckim  zginie  o  wiele  więcej
dzików  niż  w  ubiegłym.  Ministerstwo  Środowiska
zaleciło kołom łowieckim...

NIEWYJAŚNIONE PODPALENIE.
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MIESZKAŃCY W STRACHU
Mieszkańcy  Kawki  w  gminie  Niemce  żyją  w
strachu.  W  dwa  miesiące  po  wytypowaniu
sprawców pożaru, policja nawet nie...

KARA CZY ZABAWA? DZIECI Z
ZAKLEJONYMI USTAMI
Czy  w  przedszkolu  publicznym  w  Parczewie
dochodziło do zaklejania dzieciom ust taśmą? O tej
sytuacji władze miasta i...

SZTURM NA PORADNIE
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
Rodzice  sześciolatków  mają  wątpliwości,  czy  ich
dzieci są gotowe na szkolne wyzwania. Pierwszego
września cały rocznik...
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