KOMITET ORGANIZACYJNY
IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI MŁODYCH NAUKOWCÓW

PRZYRODA-LAS-TECHNOLOGIA
POZNAŃ, 16-17 luty 2017 rok
KOMUNIKAT 1
Organizatorzy:
Samorząd Doktorantów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

serdecznie zapraszają
na IV Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców,
organizowaną w dniach:
16-17 luty 2017,
w Poznaniu, teren Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zaproszenie kierujemy do studentów, młodych naukowców – doktorantów i doktorów

TEMATYKA:
Konferencja obejmuje szeroką problematykę nauk przyrodniczych, leśnych i związanych
z technologią stosowaną w naukach przyrodniczo – leśnych.
Głównym założeniem Konferencji jest dyskusja pomiędzy Młodymi Naukowcami – studentami,
doktorantami oraz doktorami nad rezultatami ich dotychczasowej pracy oraz poznanie współczesnych
trendów w naukach przyrodniczych, leśnych i związanych z technologią stosowaną w naukach
przyrodniczo – leśnych. Prezentowane będą najnowsze wyniki badań naukowych realizowanych
w Polsce.
Język konferencji: polski.
Wzorem lat ubiegłych, prace prezentujące wyniki badań naukowych, prace koncepcyjne, realizacyjne
i wdrożeniowe, przedstawiane będą na sesjach referatowych i sesjach posterowych, a wyróżnione
dzieła mogą zostać opublikowane w czasopismach Acta Scientarum Polonorum - Silvarum
Colendarum Ratio et Industria Lignaria (6pkt. MNiSW), Forestry Letters (5pkt. MNiSW), Przegląd
Leśniczy (5pkt. MNiSW).

KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Roman Gornowicz, Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – przewodniczący
dr hab. Tomasz Jelonek, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Leśnego
dr hab. Roman Jaszczak, prof. nadzw., Kierownik Studium Doktoranckiego przy Wydziale Leśnym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
prof. dr hab. Zbigniew Broda
prof. dr hab. Andrzej Czerniak
prof. dr hab. Ignacy Korczyński
dr hab. Katarzyna Kaźmierczak
dr hab. Andrzej Mazur
dr hab. Marcin Jakubowski
dr inż. Jacek Zientarski

KOMITET ORGANIZACYJNY
Adrian Kasztelan – przewodniczący
Wojciech Borzyszkowski – sekretarz
Małgorzata Krokowska-Paluszak
Adrian Łukowski
Krzysztof Turczański
Radosław Witkowski

Zgłoszenia wraz z abstraktem
prosimy przesyłać najpóźniej do dnia
31 stycznia 2017 roku
na załączonym formularzu na adres e-mail:
okmnplt@gmail.com
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 150 zł brutto (w ramach opłaty organizatorzy
zapewniają: imienne certyfikaty uczestnictwa, materiały konferencyjne, książkę abstraktów, obiady,
przerwy kawowe, udział w wyjeździe terenowym oraz imprezy towarzyszące).
Należność za uczestnictwo w Konferencji należy uregulować do 6 lutego 2017 roku.
Wpłaty proszę kierować na konto:
Adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Konto: WBK S.A. VI O/M Poznań: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
koniecznie z dopiskiem subkonto 293.21.593 Przyroda – Las – Technologia oraz podaniem imienia
i nazwiska wpłacającego, a także nazwy jednostki macierzystej.
Kolejne informacje podamy w następnych komunikatach.
Dodatkowe informacje na temat konferencji oraz wymogów redakcyjnych czasopism znajdują
się na stronie www.przyrodalastechnologia.wordpress.com
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres Komitetu Organizacyjnego lub
e-mail: infraeco.konferencja@gmail.com

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny Konferencji
email: okmnplt@gmail.com
Facebook: IV OKMN Przyroda-Las-Technologia

