Zaproszenie do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”
Krzyżowa, 26-27 marca 2019 r.

Współczesne rolnictwo to silnie rozwijająca się gałąź przemysłu, dlatego też tematyka
konferencji obejmuje zagadnienia rozwoju nowoczesnych technologii, systemów i rozwiązań
stosowanych w rolnictwie, a także produkcji zdrowej żywności. Podczas konferencji poruszane
będą tematy związane produkcją zwierzęcą, rozwojem obszarów wiejskich jak również obecną
sytuacją rolnictwa w Europie. Ważnym tematem jest również agroenergetyka, możliwości
wykorzystania biogazu, biopaliw oraz energii słonecznej i wiatrowej. Organizowana konferencja
pozwala na wymianę poglądów oraz tworzenie i umacnianie współpracy zarówno naukowej
pomiędzy uczelniami, instytutami naukowymi jak również przedsiębiorcami prywatnymi, w
zakresie obecnych trendów w sektorze rolno-spożywczym. Każda konferencja to okazja do
zaprezentowania wyników swoich prac naukowo-badawczych jak i dyskusji naukowej oraz
wymiany myśli wpływającej na wybranie kierunku dalszych prac badawczych, oraz nawiązania
kontaktów, które mogą zaowocować podjęciem prac interdyscyplinarnych a także możliwość
nawiązania znajomości i przyjaźni.
W ostatniej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rolnictwo XXI wieku –
problemy i wyzwania” wzięło udział ponad 110 uczestników z Polski, Białorusi, Niemiec, Turcji,
Bangladeszu oraz Sudanu.
Zapraszamy do udziału w jednej z czołowych Konferencji Naukowych dotyczących szeroko
pojętego rolnictwa!

www.konferencja-rolnictwo.pl

KOMITET NAUKOWY
dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw. – przewodnicząca (Polska)
Członkowie:
prof. dr Larysa Bal-Prylipko (Ukraina)
prof. Angel Carbonell Barrachina (Hiszpania)
prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jr. (Polska)
prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki (Polska)
dr hab. inż. Józef Gorzelany prof. UR (Polska)
assoc. prof. RNDr. Zuzana Hlavacova, PhD. (Słowacja)
dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM (Polska)
assoc. prof. Ing. Stefan Kovalyshyn, PhD (Ukraina)
dr hab. Ewa Matyjaszczyk prof. nadzw. (Polska)
prof. dr hab. Mykoła Mykyjczuk (Ukraina)
prof. dr hab. Piotr Nowakowski (Polska)
assoc. prof. Özgür Tatar (Turcja)
dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka (Polska)
prof. Knut Schmidtke (Niemcy)
prof. dr hab. Krystyna Skibniewska (Polska)
assoc. prof. Yuliia Slyva, PhD (Ukraina)

TEMATYKA KONFERENCJI
Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane
z przedstawionymi poniżej zagadnieniami:
 AGROEKOLOGIA
 AGROENERGETYKA
 AGROFIZYKA
 AGROMECHATRONIKA
 PRODUKCJA ROŚLINNA
 PRODUKCJA ZWIERZĘCA
 INŻYNIERIA ROLNICZA
 ROLNICTWO PRECYZYJNE
 PRZECHOWALNICTWO PŁODÓW ROLNYCH
 PRZETWÓRSTWO PŁODÓW ROLNYCH
 PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA

MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w dniach 26 - 27.03.2019r. w Międzynarodowym Centrum
Konferencyjnym w Krzyżowej (50 km od Wrocławia).

WAŻNE TERMINY

www.konferencja-rolnictwo.pl

22.02.2019r. - Termin zgłoszenia uczestnictwa oraz uiszczenia opłaty konferencyjnej
22.02.2019r. - Termin przesłania abstraktów
16.04.2019r. - Termin nadesłania artykułu, oświadczeń, recenzji
OPŁATY
26-27.03.2019r.

25-27.03.2019r.

-Zakwaterowanie 26-27.03.2019 r.

-Zakwaterowanie od 25-27.03.2019 r.

-Uczestnictwo w obradach

-Uczestnictwo w obradach

-Prezentacja zgłoszonego tematu

-Prezentacja zgłoszonego tematu

-Zaświadczenia uczestnictwa

-Zaświadczenia uczestnictwa

-Pełne wyżywienie podczas trwania konferencji

-Pełne wyżywienie podczas trwania konferencji

-Przerwy kawowe

-Przerwy kawowe

-Start Pack

-Start Pack

-Udział w bankiecie integracyjnym

-Udział w bankiecie integracyjnym

-Monografia pokonferencyjna z nadanym
numerem ISBN

-Monografia pokonferencyjna z nadanym
numerem ISBN

Koszt uczestnictwa 550zł

Koszt uczestnictwa 750zł

26 marca 2019r.

27 marca 2019r.

25 marca 2019r.

26 marca 2019r.

27 marca 2019r.

» Przyjazd uczestników

» Śniadanie

» Przyjazd
uczestników od
godziny 16.00

» Śniadanie

» Śniadanie

» Rejestracja
» Powitanie uczestników

» Obrady w sesjach
tematycznych

» Sesja plenarna

» Rejestracja
» Powitanie
uczestników

» Obrady w sesjach
tematycznych

» Zakończenie konferencji

» Sesja plenarna

» Zakończenie
konferencji

» Obiad

» Obiad

» Obiad

» Obiad

» Obrady w sesjach
tematycznych

» Wyjazd uczestników

» Obrady w sesjach
tematycznych

» Wyjazd
uczestników

» Uroczysta kolacja

» Kolacja powitalna

» Uroczysta kolacja

OPCJE DODATKOWE
Istnieje możliwość wygłoszenia dodatkowego referatu/posteru. Cena dodatkowego wystąpienia to 100zł.
Koszt publikacja jednego rozdziału w monografii naukowej bez uczestnictwa w konferencji to 150zł.
W przypadku rezerwacji pokoju jednoosobowego:
26-27.03.2019r. (jeden nocleg) - uczestnik ponosi dodatkowo opłatę w wysokości 100zł
25-27.03.2019r. (dwa noclegi)- uczestnik ponosi dodatkowo opłatę w wysokości 150zł
(liczba pokoi ograniczona)
Wszystkie informacje dotyczące wpłaty zostaną przekazane drogą mailową wraz z potwierdzeniem
przyjęcia zgłoszenia.

www.konferencja-rolnictwo.pl

WYSTĄPIENIE
Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich dokonań naukowych w formie
referatu lub posteru.
REFERAT - Wystąpienie w formie referatu nie powinno przekraczać 10 minut. Prezentacja
powinna zostać przygotowana w programie Power Point.
POSTER - Prezentacja w formie posteru papierowego w formacie A1 (wysokość 841 mm. x
szerokość 594 mm.)
Język konferencji: polski i angielski. Zachęcamy do prezentacji w języku angielskim.

DODATKOWE INFORMACJE
Szczegółowe informacje dotyczące publikacji, instrukcji dla autorów, abstraktów, miejsca
konferencji, dojazdu, itp. znajdują się na stronie internetowej konferencji:
www.konferencja-rolnictwo.pl

ZGŁOSZENIA
Prosimy dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się stronie konferencji.
Szczegółowe informacje na temat Konferencji udziela, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr inż. Tobiasz Wysoczański
tel. 888 835 320
Korespondencję i zapytania w sprawie konferencji prosimy kierować na adres:
kontakt@konferencja-rolnictwo.pl
Prosimy o rozpowszechnienie informacji o naszej Konferencji wśród wszystkich
potencjalnie zainteresowanych osób.

www.konferencja-rolnictwo.pl

