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 Program „VI KONGRESU MŁODYCH LUDZI NAUKI - wizja, nauka, postęp” obejmuje 

szeroko rozumianą tematykę dotyczącą zagadnień z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych 

oraz humanistyczno-społecznych. Konferencja ta ma na celu stworzenie płaszczyzny do dyskusji 

i zacieśnienia kontaktów między przedstawicielami młodych naukowców.   

 Dołożymy wszelkich starań, aby nasza konferencja, jak żadna inna, stworzyła 

niepowtarzalną okazję zapoznania się z aktualnymi zagadnieniami badawczymi, realizowanymi 

w jednostkach naukowych. 

TEMATYKA KONFERENCJI 

 Zakres tematyczny konferencji obejmuje szeroką gamę teoretycznych i praktycznych 

aspektów z zakresu: 

 nauk technicznych,  

 nauk przyrodniczych, 

 nauk humanistyczno-społecznych. 

 

OPŁATA I MIEJSCE KONFERENCJI 

 Konferencja odbędzie się na terenie Katedry Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Detale dotyczące miejsca, zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej wydarzenia i w II komunikacie.  

  Całkowity koszt udziału w konferencji wynosi 320 PLN. Opłata konferencyjna zawiera: 

 catering podczas obrad, 

 materiały konferencyjne,  

 publikację w materiałach konferencyjnych lub monografii pokonferencyjnej.  

Istnieje możliwość prezentacji dodatkowego posteru lub referatu. W tym celu należy uiścić 

opłatę dodatkową w wysokości 100zł za każdy dodatkowy poster lub referat. 
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WAŻNE DATY 

   
Ostateczny termin zgłoszenia 
uczestnictwa i przesłania 
abstraktu 

 18 stycznia 2017 r. 

Termin uiszczenia opłaty 
konferencyjnej 

 25 stycznia 2017r. 

Termin przesłania 
prezentacji / e-posteru 

 24 luty 2017 r. 

KONFERENCJA  25 luty 2017 r. 

PUBLIKACJE 

 Artykuły dostarczone przez uczestników będą publikowane w materiałach 

pokonferencyjnych lub monografii pokonferencyjnej. 

 Dodatkowo istnieje możliwość publikacji artykułów w następujących czasopismach 

naukowych: Agricultural Engineering (ISSN 2083-1587) - 10pkt, Infrastruktura i Ekologia 

Terenów Wiejskich (ISSN 1732-5587) - 10pkt oraz Technical Sciences (ISSN 1505-4675) - 

11pkt. Warunkiem skierowania artykułu przez Organizatorów Konferencji do publikacji w wyżej 

wymienionych czasopismach, jest spełnienie przez autorów wymogów redakcyjnych  

i merytorycznych stawianych przez czasopisma oraz uiszczenie opłaty za druk, zgodnie  

z cennikiem czasopisma. 

 Istnieje możliwość publikacji monografii pokonferencyjnej. Warunkiem publikacji 

monografii jest zebranie niezbędnej minimalnej ilości rozdziałów.  

KONTAKT  

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Krzysztof Dziedzic 
kdziedzic@doktoranci.com.pl 

Sekretarz Konferencji 

Krzysztof Mudryk  
Krzysztof.Mudryk@ur.krakow.pl 

tel. +48 735 049 392 

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ  

www.doktoranci.com.pl 

oraz nasz profil na Facebook 

https://www.facebook.com/trainingandconference  
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