26-27 Mart 2019 Tarihlerinde
Krzyżowa, Polonya’da Gerçekleştirilecek
“XXI. Yüzyılda Tarım - sorunlar ve güçlükler”
Konulu III. Uluslararası Bilim Konferansına Katılım Daveti
Sizi, Polonya’nın en güzel şehirlerinden biri olan Wrocław’a 50 km. mesafedeki Krzyżowa
Uluslararası Konferans Merkezi’nde 26-27 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek “XXI.
Yüzyılda Tarım – sorunlar ve güçlükler” konulu III. Uluslararası Bilim Konferansına davet
etmekten büyük mutluluk duyuyoruz”.
Modern tarım hızla büyüyüp gelişen bir endüstri kolu. Bu konferansta tarım ve sağlıklı gıda
üretiminde kullanılan modern teknolojilerin, sistem ve çözümlerin geliştirilmesini etkileyen sorunlar
ele alınacak. Konferansın odaklanacağı konular arasında hayvan yetiştiriciliği ve kırsal alanların
geliştirilmesine ilişkin problemler ve Avrupa’da tarımın mevcut durumu ile ilgili değerlendirmeler
bulunuyor.
Biyogaz, biyo-yakıtlar, güneş ve rüzgar enerjileri gibi
tarımsal enerjiyle
(Agroenergetic) ilgili konular da bu konferansta ele alınacak diğer önemli başlıklar arasında yer
alıyor. Konferans; üniversiteler, diğer bilimsel kuruluşlar ve özel sektör girişimcileri arasında, tarım
ve gıda sektörlerindeki yeni trendler bağlamında fikir alışverişi yapılması, yeni işbirliklerinin
oluşturulması ve var olanların güçlendirilmesini destekleyen bir ortam hazırlayacak. Yeni ve ilgi
çekici bilimsel araştırmaların sunulması, bilimsel tartışmaların teşvik edilmesi ve mevcut ve yeni
projelerin geliştirilmesine uygun bir platform sağlayacak olan bu konferans disiplinler arası projeler
ve yayınların hayata geçirilmesi ve dostlukların pekiştirilmesi için bir fırsat yaratacak .
2018 yılında düzenlenen bir önceki “XXI. Yüzyılda Tarım – sorunlar ve güçlükler”. konulu
Uluslararası Bilim Konferansına, Polonya, Almanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Avusturya,
Türkiye ve Slovakya’dan 110’yi aşkın davetli katılmıştı.
Tarım konusunda çalışmalarıyla bilinen araştırmacılar ve öğrencileri, tarım alanında düzenlenen
önde gelen Bilim Konferansları arasında yer alan konferansımıza davet ediyoruz!

www.konferencja-rolnictwo.pl

BİLİMSEL KOMİTE:
Doçent Dr. (Müh.) Deta Łuczycka – Başkan
Üyeler:
Prof. Larysa Bal-Prylipko (Ukrayna)
Prof. Angel Carbonell Barrachina (İspanya)
Prof. Dr. post-doc. Bohdan Dobrzański - CJr. (Polonya)
Prof. Dr. post-doc. Krzysztof Domaradzki (Polonya)
Dr. (Müh.) post-doc. Józef Gorzelany - UR Ünversitesi (Polonya)
Prof. Dr. post-doc. Piotr Nowakowski (Polonya)
Doçent Dr. Zuzana Hlavacova (Slovakya)
Prof. Knut Schmidtke (Almanya)
Prof. Dr. post-doc. Krystyna Skibniewska (Polonya)
Prof. Dr. (Müh.) post-doc. Stanisław Konopka - UWM Üniversitesi
(Polonya)
Prof. Dr. post-doc. Mykoła Mykyjczuk (Ukrayna)
Doçent Özgür Tatar (Türkiye)
Doçent Dr. post-doc. Ewa Matyjaszczyk (Polonya)
Dr. (Müh.) post-doc. Krzysztof Pieczarka (Polonya)
Doçent Dr. Yuliia Slyva (Ukrayna)

KONFERANSTA TEMALARI:
Konferansta işlenecek temalar aşağıda belirtilen alanlarda yaşanan bilimsel ve uygulamaya ilişkin
sorunları kapsayacaktır:













TARIMSAL EKOLOJİ
BİTKİSEL ÜRETİM
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
TARIMSAL GELİŞME İLE İLGİLİ BAKIŞ AÇILARI
TARIMSAL ROBOTLAR
TARIMSAL FİZİK
TARIMSAL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI
TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ
TARIM MÜHENDİSLİĞİ
HASSAS TARIM
TARIMSAL ENERJİLER (AGROENERJİLER)
MODERN TARIM

KONFERANSIN YAPILACAĞI YER:
Konferans, Polonya’nın en güzel şehirlerinden biri olan Wrocław’a 50 km mesafede
Krzyżowa
Uluslararası Konferans Merkezinde 26-27 Mart 2019 tarihlerinde
gerçekleştirilecektir. Doğa ile iç içe huzur dolu Krzyżowa hoş bir ortamda rahatlayıp,
dinlenmek için seçilebilecek mükemmel bir nokta.

www.konferencja-rolnictwo.pl

DETAYLI BİLGİ:
22.02.2019 - Son başvuru ve son ödeme tarihi
22.02.2019 - Sunum özetlerinin son teslim tarihi
16.04.2019 - Makale, tebliğ ve değerledirmelerin son teslim tarihi
ÜCRETLER:
Krzyżowa’da 1 gece (Salı)
26-27.03.2019

Krzyżowa’da 2 gece (Pazartesi, Salı)

€150

25-27.03.2019 €200

- 26-27.03.2019 tarihleri arasında konaklama

- 25-27.03.2019 tarihleri arasında konaklama

- Katılım sertifikası

- Katılımcı sertifikası

- Bildirilen konuda sunum

- Bildirilen konuda sunum

- Konferans süresince tam pansiyon konaklama

- Konferans süresince tam pansiyon konaklama

- Kahve ikramları

- Kahve ikramları

- Konferans Kiti

- Konferans Kiti

- Gala yemeği (canlı müzik eşliğinde)

- Gala yemeği (canlı müzik eşliğinde)

- ISBN numarası verilmiş Konferans sonrası
monografi ve tutanaklar

- ISBN numarası verilmiş Konferans sonrası
monografi ve tutanaklar

26 Mart 2019

27 Mart 2019

25 Mart 2019

26 Mart 2019

» Saat 9:00’ dan itibaren
katılımcıların gelişi

» Kahvaltı

» Saat 16:00 dan
itibaren
katılımcıların gelişi

» Kahvaltı

» Katılımcıların karşılanması

» Tematik tartışma
oturumları

» Hoşgeldiniz
yemeği

» Katılımcıların
karşılanması

» Tematik tartışma
oturumları

» Herkese açık konferanslar

» Konferans Kapanışı

» Herkese açık
konferanslar

» Konferans
Kapanışı

» Öğle yemeği

» Öğle Yemeği

» Öğle yemeği

» Öğle yemeği

» Tematik tartışma oturumları

» Saat 15:00 dan itibaren
katılımcıların ayrılışı

» Tematik tartışma
oturumları

» Saat 15:00 den
itibaren davetlilerin
ayrılışı

» Kayıt

» Canlı müzik eşliğinde gala
yemeği

» Kayıt

27 Mart 2019
» Kahvaltı

» Canlı müzik
eşliğinde gala
yemeği

DİĞER SEÇENEKLER:
Katılımcılar ilave sözlü veya poster sunum yapabilirler. İlave sunum ücreti: 35 €.
Konferans katılımcılarına ait bir adet tam makalenin bilimsel monografide yayımlanması garanti
edilir. İlave makale başına ücret: 45 €.
Katılımcılar tek kişilik odalarda kalabilirler. Tek kişilik oda farkı; 30€ (oda sayısı sınırlı olduğu
için e-posta aracılığla bizimle iletişime geçmenizİ rica ederiz):
contact@konferencja-rolnictwo.pl
Ödemelere ilişkin tüm bilgiler başvuru onay belgesi ekinde e-posta aracılığla iletilecektir.

www.konferencja-rolnictwo.pl

SUNUMLAR:
Konferans katılımcıları bilimsel çalışmalarını sözlü olarak veya poster formatında sunabilirler.
SÖZLÜ SUNUM – Sözlü sunumların 10 dakikadan uzun sürmemesi ve Power Point formatında
hazırlanmış olması gereklidir.
POSTER SUNUMU – Poster sunumlarının A1 formatında ( 841 mm x 594 mm) hazırlanmış
olması gereklidir.
Konferans İngilizce ve Lehçe dillerinde gerçekleştirilecektir. Tüm katılımcıları sunumlarını İngilizce
yapmaya teşvik ediyoruz.

EK BİLGİ:
Yayımlar, yazarlara yönelik talimatlar / şartlar, özetler konferasın yapılacağı yer, Krzyżowa’ya
ulaşım hakkında tüm detaylı bilgiler konferansın web sitesinde yer almaktadır:
www.konferencja-rolnictwo.pl

BAŞVURU:
Konferansa katılmak için konferansın web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmanız
gerekmektedir.
Uluslararası iletişim sorumlusu:
Dr (Müh.) Katarzyna Pentoś
katarzyna.pentos@upwr.edu.pl
tel. +48 608 527 533
Tüm mesaj ve sorularınızı aşağıdaki e-posta adresine göndermeniz rica ederiz:
contact@konferencja-rolnictwo.pl
Konferansa katılmak isteyebileceğini düşündüğünüz herkese bu bilimsel toplantı ile ilgili
bilgileri iletmenizi rica ederiz.

www.konferencja-rolnictwo.pl

