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W arsztaty z neuroanatomii, IMSC 2012
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Konkurs fotograficzny "Praca naukowa w obiektywie"

English
Polski

Zasady konkursu „ Praca naukow a w obiektyw ie”
1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Studenckiego Tow arzystw a Naukow ego Uniw ersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
W szelkie pytania, sugestie, pomysły, skargi zw iązane z konkursem prosimy kierow ać na adres...
Poprzednie Pauza Następne

Wyniki konkursy: "GRANTYSTUDENCKIE2012"
Serdecznie przepraszamy za opóźnienie terminu ogłoszenia w yników . Zapraszamy po odbiór decyzji do biura STN w
godzinach dyżurów .
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WYNIKI

AKTUALIZOWANE
W yniki konkursy: "GRANTY...
19 minut 47 sekund temu
Konkurs na koordynatorów ...
1 dzień 15 godzin temu
"Search for ambition,...
1 dzień 15 godzin temu
Rejestracja kół naukow ych
2 dni 16 godzin temu
Konferencja - Zaburzenia...
3 dni 23 godziny temu

POLECANE
Dodane przez Krzyżew ski Roger

czytaj w ięcej

"Search for ambition, find innovation"
"Search for ambition, find innovation"
konferencja naukowa, 19 – 21 kwietnia 2012, Coimbra, Portugalia.
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Mam zaszczyt zaprosić Państw a na “1st reSEARCH Coimbra".
Idea projektu narodziła się w styczniu 2012 roku. Stw orzyliśmy w ielodyscyplinarny zespół, w ierząc, że kluczem do sukcesu badań
naukow ych jest podejmow anie w spółpracy na w ielu płaszczyznach. Są w śród nas studenci medycyny, farmacji, psychologii, gospodarki,
nauk ścisłych i technologii.
Dodane przez Kow alczyk Monika

czytaj w ięcej

* Jak napisać pracę naukow ą?
* Studencka Sesja Kardiologiczna
* Konkurs fotograficzny "Praca naukow a
w obiektyw ie"
* Studenckie koło naukow e chirurgii klatki
piersiow ej
* Konferencja - Zaburzenia słuchu
w yzw aniem dla w spółczesnej nauki
* VIII Studencka Jesień Gastrologiczna
* W ybory 2012 !
* Granty Studenckie 2012/2013
* W arsztaty Statystyczne
* Regulamin Międzynarodow ej Konferencji
Studentów Uczelni Medycznych Kraków
2012

NAZWA UŻYTKOWNIKA

Konferencja - Zaburzenia słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki

E-MAIL *

Naukow e Koło Logopedów i Audiologów w Lublinie, organizuje interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukow ą pt.:
"Zaburzenia słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki", która odbędzie się 18-19 stycznia 2013 r.
Chcielibyśmy serdecznie zachęcić w szystkich studentów do aktyw nego udziału w niej.
W szystkie niezbędne informacje na temat planow anego przedsięw zięcia znajdują się na naszej stronie internetow ej
http://nklia.w ordpress.com/, do odw iedzenia której zachęcamy.
Dodane przez Kow alczyk Monika
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HASŁO *

czytaj w ięcej
Uzyskaj now e hasło

Rejestracja kół naukowych
Informujemy, że rejestracja kół naukow ych została przedłużona do 11.12.12r.

Zaloguj
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Dodane przez Kow alczyk Monika

PARTNERZY

czytaj w ięcej

Warsztaty Statystyczne
W imieniu Studenckiego Tow arzystw a Naukow ego i Krakow skiego Oddziału IFMSA-Poland zapraszamy W as na kolejne
Warsztaty Statystyczne.
Jest to znakomita okazja, żeby nauczyć się opracow yw ania i analizy statystycznej danych klinicznych, czyli zdobyć w iedzę
niezbędną do przygotow ania pracy naukow ej.
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PATRONAT

Termin W arsztatów :
8 i 15 grudnia 2012 (2 części), godzina 10:00 - 14:00
CDK, ul. św . Łazarza 16, sala 216
Dodane przez Kow alczyk Monika

czytaj w ięcej

Studenckie kołonaukowe chirurgii klatki piersiowej
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
przy Klinice Chirurgii Klatki Piersiow ej Uniw ersytetu Jagiellońskiego
Szpitala im. Jana Paw ła II w Krakow ie

ARCHIWUM

23

2010-2011

LI.

2009-2010
2008-2009

serdecznie zaprasza w szystkich zainteresow anych na PIERWSZE SPOTKANIE KOŁA,
które odbędzie się
27 listopada 2012 (wtorek) o godz. 15.00
w sali seminaryjnej Kliniki Chirurgii Klatki Piersiow ej
Szpitala im. Jana Paw ła II w Krakow ie, ul. Prądnicka 80
Dodane przez Kow alczyk Monika

2007-2008
2003-2007
czytaj w ięcej

Zrzut strony: http://stn.cm-uj.krakow.pl/pl <--kliknij na adresie

Jak napisać pracę naukową?
Serdecznie zapraszamy na w ykład "Jak napisać pracę naukow ą?", który zostanie w ygłoszony przez prof. dr hab. Tomasza
Guzika. Odbędzie się on 28.11.12r. o godzinie 18.30 w Auli B CDK.
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Dodane przez Kow alczyk Monika

czytaj w ięcej

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "CHIRURGIA DZIECIĘCA"
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
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Dodane przez Kow alczyk Monika

czytaj w ięcej

Nauka Ludzka Rzecz
Szanow ni Państw o,

19

Serdecznie zapraszamy do w zięcia udziału w czw artej edycji ogólnopolskiej konferencji naukow ej:

LI.

Nauka Ludzka Rzecz
która odbędzie się w Krakowie w dniach 15-17 marca 2013.
Dodane przez Kow alczyk Monika

czytaj w ięcej

Granty Studenckie - Pilne!
Szanow ni Studenci,

19

w zw iązku z niepraw idłow ościami, jakie pojaw iły się w w ielu w nioskach o granty, bardzo prosimy o przesłanie szczegółow ej
LI.
specyfikacji w ydatków , które zostały umieszczone w grancie.
Ze w zględu na to, że w tym roku w płynęło bardzo dużo w niosków , a fundusze pozostają w ciąż te same, prosimy o niezaw yżanie kw oty
rozliczenia.
Specyfikację prosimy w ysyłać możliw ie do jutrzejszego wieczora mailem na adres STN, w tytule w iadomości podając numer granta.
Przypominamy także, że
Dodane przez Kow alczyk Monika
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