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Projekt „Innowacyjne metody wykorzystania
komórek macierzystych w medycynie” jest
sześcioletnim przedsięwzięciem
współfinansowanym z Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
(PO IG), którego Beneficjentem jest Pomorski
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem 5
jednostek wchodzących w skład Konsorcjum:
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie, Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego w
Warszawie oraz Instytutu Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego w
Warszawie.
Na stronie projektu znajdą Państwo
informacje na temat realizacji wszystkich
zadań związanych z realizacją – zarówno
badawczych jak i związanych z promocją i
zarządzaniem projektem.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
wraz z jednostkami wchodzącymi w skład
konsorcjum naukowego serdecznie zaprasza
doktorantów oraz pracowników naukowych
polskich uczelni i jednostek naukowych
nieposiadających tytułu naukowego doktora
na Szkołę Zimową. Kontynuuj czytanie »
Szóste spotkanie konsorcjantów
projektu

login:

2012-03-22

Z ogromną przyjemnością pragniemy
zaprosić Państwa na kolejne  szóste 
spotkanie partnerów projektu. Spotkanie
odbędzie się na terenie SPSK nr 7 SUM w
Katowicach Górnośląskiego Centrum
Medycznego (ul. Ziołowa 45) w dn. 28-29
czerwca 2012r. (czwartek, piątek) od godz.
12:30 oraz 10:00 i podzielone zostanie na
częć naukową, administracyjną i zebranie
Rady Programowej Projektu oraz krótkie
spotkanie promocyjne. Kontynuuj czytanie »

hasło:

Partnerów projektu serdecznie
zapraszamy w dniach 09-10 stycznia
2012r. do Warszawy
2011-11-09

Partnerów projektu serdecznie zapraszamy
w dniach 09-10 stycznia 2012r. do Warszawy
na kolejne - piąte - spotkanie konsorcjantów,
które odbędzie się w Instytucie Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.
Kontynuuj czytanie »
Spotkanie kierowników zadań
badawczych oraz członków Rady
Programowej Projektu
2011-07-13

W dn. 19 września 2011r. od godz. 10:00 w
Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN w Warszawie odbędzie się
spotkanie kierowników zadań badawczych
oraz członków Rady Programowej Projektu
poświęcone omówieniu dotychczasowych
postępów oraz modyfikacji aktualnie
realizowanych zadań projektu.
Kontynuuj czytanie »
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