http://pon.edu.pl/images/plon_publications/files/13_Otwarta%2
0nauka%20w%20Polsce%202014_Diagnoza.pdf

https://figshare.com/

http://infolupki.pgi.gov.pl/pl/technologie/program-blue-gaspolski-gaz-lupkowy
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/wspolneprzedsiewziecia/blue-gas---polski-gaz-lupkowy/
Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy to program którego celem jest
wsparcie rozwoju technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego. Program będzie realizowany w latach 2012-2022 wg następującego harmonogramu:
2012-2013 - przeprowadzanie naborów i rozstrzygnięcie konkursów;
2013-2017 - finansowanie i monitorowanie realizacji projektów;
2013-2022 - monitoring i ewaluacja wykorzystania wyników projektów.
Beneficjentami programu są krajowe firmy zajmujące się branżą
naftową oraz cenione instytucje naukowe i uczelnie wyższe.
Efficiencies
of condensing boilers
and use of secondary heating
Niniejszy raport przedstawia pierwszy kompletny zestaw danych pomiarowych z całorocznych badań terenowych 60 kotłów kondensacyjnych
przeprowadzony na zlecenie Energy
Saving Trust.
https://www.gov.uk/government/u
ploads/system/uploads/
attachment_data/file/180950/Insitu_monitoring_of_condensing_
boilers_final_report.pdf
Mathematical modelling
of the dynamics of granular
materials in a rotating
cylinder
The current study is therefore aimed
at the development of a theoretical
simulation tool based on DEM (Discrete Element Method) to interpret
granular dynamics of solid bed in the
cross section of the horizontal rotating cylinder at the microscopic level
and subsequently apply this model to
establish the transition behaviour,
mixing and segregation.
http://dyuthi.cusat.ac.in/xmlui/bitst
ream/handle/purl/2381/Dyuthi-T0653.pdf?sequence=1
Zobacz również:
http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2015/20156/InzApChem_2015_6_338-339.pdf
http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2016/20162/InzApChem_2016_2_076-077.pdf

Popularne w świecie repozytorium danych. Podstawowe funkcje serwisu dostępne są bez opłat, natomiast korzystanie z bardziej
wyspecjalizowanych możliwości (np. praca w grupach) czy większej przestrzeni dyskowej wymaga wykupienia abonamentu.
Repozytorium gromadzi zbiory danych, media (w tym wideo), dokumenty (w tym wydruki wstępne), plakaty, kody i zestawy plików
(grupy plików). Pliki są dostępne na licencji Creative Commons CCbY i CC0 (public domain) dla zbiorów danych.

http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r#/search.seam
Repozytorium PW stanowi integralną część systemu − archiwizuje w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących
prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących
podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych. Koncepcja
i projekt techniczny oraz oprogramowanie Bazy Wiedzy PW zrealizowane zostały na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
PW w ramach projektu SYNAT.

http://suw.biblos.pk.edu.pl/
Jest instytucjonalnym cyfrowym archiwum zasobów naukowych,
dydaktycznych oraz innych związanych z działalnością Politechniki
Krakowskiej. Gromadzi materiały, których autorami są pracownicy
i studenci PK lub, których wydawcą jest PK oraz cyfrowe wersje
zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej: artykuły z czasopism,
książki, rozdziały lub fragmenty książek, wyniki badań i raporty
naukowe, sprawozdania naukowe, prace dyplomowe, materiały
i prezentacje konferencyjne, materiały do zajęć dydaktycznych oraz
materiały dotyczące jednostek PK.

http://academia.stackexchange.com/help/badges/28/famousquestion
Portal dla aktywnych naukowców, nauczycieli akademickich
i studentów. Każdy może zadać pytanie z dowolnej dziedziny − każdy
może odpowiedzieć. Przykłady ciekawych pytań (z nagro-dzonymi
odpowiedziami): How many class room hours does the typical university teacher teach per week? In case of in-lecture quizzes, is it unreasonable to fail students who are late or absent? How to deal with a student who most likely has a mental condition, and keeps arguing with
me in class? Is it possible to submit a paper to a scholarly, peerreviewed journal without PhD and get it accepted? How do you respectfully give a teacher feedback about their teaching? What to write
in email to potential PhD advisor? Whether and how to thank a girlfriend or boyfriend in the acknowledgements of thesis?
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