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Stowarzyszenie Młodych Naukowców i Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego

w Lublinie zapraszają studentów, doktorantów i młodych naukowców do wzięcia udziału w

VI FORUM MŁODYCH PRZYRODNIKÓW 

Rolnictwo. Żywność. Zdrowie

Konferencja odbędzie się 25 maja 2019 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

(Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, sala 

102, ul. Głęboka 28, Lublin)

CEL SPOTKANIA

Celem spotkania będzie integracja środowiska naukowego oraz wymiana doświadczenia i 

poglądów pomiędzy Młodymi Naukowcami na temat człowieka i jego rozwoju w ujęciu 

holistycznym – jako części ekosystemu, od środowiska życia, rolnictwa przez etapy produkcji 

żywności, aż do zdrowia psychicznego i fizycznego. Zakres zostanie poszerzony o zagadnienia z 

profilaktyki prozdrowotnej, żywności modyfikowanej genetycznie oraz metod diagnostyki 

laboratoryjnej i medycyny doświadczalnej.

✓ Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w Konferencji informujący o rodzaju 

wystąpienia (referat lub poster). 

✓ Wygłaszane prezentacje oraz przedstawiane postery będą oceniane przez Komitet

Naukowy Konferencji. Przyznane zostaną nagrody rzeczowe i wyróżnienia za najlepsze

prezentacje ustne i posterowe.
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ZASADY UCZESTNICTWA I PREZENTOWANIA PRAC

1. Uczestnikami wygłaszającymi prace podczas konferencji mogą być studenci, doktoranci oraz młodzi 

adepci nauki kierunków przyrodniczych, medycznych i pokrewnych.

2. Prace przeglądowe lub badawcze mogą być prezentowane w formie:

a. prezentacji ustnej (czas prezentacji: 7 minut) lub 

b. posteru (format 70 cm x 90 cm, orientacja pionowa). 

3. Prace mogą być prezentowane zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.

4. W przypadku referatów przewidziana jest ograniczona liczba miejsc. Komitet Organizacyjny 

zastrzega sobie prawo wyboru najlepszych streszczeń spośród wszystkich nadesłanych prac. Prace 

badawcze będą miały pierwszeństwo w wyborze spośród nadesłanych abstraktów. 

5. Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie „Nauki Przyrodnicze” (ISSN 2353-13-71).

TERMINY

do 4 maja 2019 r. – zgłoszenie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/ttg82 oraz 

przesłanie zgodnego ze wzorem streszczenia na adres e-mail: fmp.lublin@gmail.com

do 15 maja 2019 r. – dokonanie wpłaty (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko pierwszego 

autora pracy oraz słowo „konferencja”, np. Jan Kowalski konferencja)na konto Stowarzyszenia Młodych

Naukowców, ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin, KRS: 0000304247, NIP: 7123254256, Raiffeisen Polbank 

nr konta 93 1750 0012 0000 0000 3852 8769.

do 11 maja 2019 r. – przesłanie do uczestników listy zakwalifikowanych referatów i posterów  

20 maja 2019 r. – przesłanie prezentacji w formacie PowerPoint na adres e-mail: fmp.lublin@gmail.com  

25 maja 2019 r. – Konferencja, miejsce: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i 

Technologii w Inżynierii Rolniczej, sala 102-103, ul. Głęboka 28

do 30 maja 2018 r. – przesłanie na adres e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl artykułu przygotowanego 

zgodnie z wymogami dostępnymi na stronie http://www.naukowcy.org.pl/dzialalnosc-

wydawnicza/nauki-przyrodnicze/
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OPŁATY

Opłata za udział w Konferencji obejmuje certyfikat aktywnego uczestnictwa, materiały konferencyjne, 

przerwę kawową i poczęstunek.

Opłata dokonana do 26 kwietnia 2019 r. wynosi:

1. Doktoranci i Młodzi Naukowcy, jedno wystąpienie (referat/poster) – 120 zł

2. Studenci, jedno wystąpienie (referat/poster) – 80 zł

3. Studenci i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z ważną legitymacją – 50 zł

4. Każde kolejne wystąpienie (referat lub poster) – 70 zł

Opłata dokonana w terminie 27kwietnia – 10 maja 2019 r. wynosi:

1. Doktoranci i Młodzi Naukowcy, jedno wystąpienie (referat/poster) – 170 zł

2. Studenci, jedno wystąpienie (referat/poster) – 150 zł

3. Studenci i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z ważną legitymacją – 80 zł

4. Każde kolejne wystąpienie (referat lub poster) – 100 zł

Opłata dokonana w terminie 11 maja –15 maja 2019 r. wynosi:

1. Doktoranci i Młodzi Naukowcy, jedno wystąpienie (referat/poster) – 250 zł

2. Studenci, jedno wystąpienie (referat/poster) – 200zł

3. Studenci i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z ważną legitymacją – 120 zł

4. Każde kolejne wystąpienie (referat lub poster) – 150 zł

O wysokości opłaty decyduje data przelewu bankowego.


