
 

V  Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 

z dziedziny rolnictwa  

dla doktorantów, studentów i młodych naukowców  

 Bydgoszcz - Inowrocław 2014 

      

Patronat Honorowy: 

        Rick Perry  -  Gubernator Stanu Texas (USA) 

        Stanisław Kalemba  -  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

        Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

        Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

        Dominic  Dottavio – Rektor Uniwersytetu Stanowego Tarleton  (USA) 

        Antoni Bukaluk – Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
 

 

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii 

Wydział Zarządzania 

 

wraz ze  współorganizatorami 

 

Uniwersytetem Tarleton State Texas (USA) 
Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze (Słowacja)  

Instytutem Zootechniki PIB w Krakowie (Polska) 

Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie (Polska) 

oraz  

Uniwersytet Rolniczy w Debreczynie (Węgry), Instytut Zootechniki w Pradze, Oddział          

w Kostelcu n. Orlici (Czechy), Uniwersytet Rolniczy w Odessie  (Ukraina), Uniwersytet       

de Molise w Campobasso (Włochy), Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bernburgu (Niemcy),  

 

 

 Z a p r a s z a j ą 



 

do udziału w kolejnej edycji organizowanego Sympozjum  

pod nazwą 

 

V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe  

dla Doktorantów i Studentów Uczelni Rolniczych 

 

„Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju  

obszarów wiejskich” 

 
           Sympozjum adresowane jest do ludzi młodych,  rozpoczynających działalność naukową 

i pasjonatów nauki – doktorantów, asystentów i młodych doktorów na początku kariery 

zawodowej, studentów oraz wszystkich innych, których zainteresowania naukowe wiążą się   

z rolnictwem lub jego obsługą.  

        Tematyka Sympozjum koncentrować się będzie na trzech głównych obszarach 

problemowych współczesnego rolnictwa i w zależności od liczby napływających zgłoszeń,  

będzie realizowana w trzech sekcjach: 

1. Innowacyjne badania w zakresie doskonalenia produkcji zwierzęcej (w tym szeroko 

rozbudowana problematyka rozrodu, żywienia zwierząt oraz jakości pozyskiwanych 

surowców zwierzęcych). 

2. Innowacyjne badania w zakresie produkcji roślinnej (ze szczególnym uwzględnieniem 

problematyki wykorzystania i uprawy roślin paszowych). 

3. Zarządzanie i ekonomika produkcji w rolnictwie. 

 

W tym roku zapraszamy do stolicy 

Kujaw Zachodnich – miasta Inowrocławia. 

Po Toruniu i Bydgoszczy, gościć nas będzie 

piękne miasto Inowrocław, laureat 

prestiżowego tytułu „Perła w Koronie 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego”        

w kategorii „Atrakcja turystyczna”, ze słynną 

Fot. Dariusz Bednarek                   Fontanna na Rynku 



fontanną na Rynku i urokliwym Parkiem Solankowym.  Miasto położone na potężnym 

osadzie solnym, od 1875 roku  ze statusem miasta uzdrowiskowego, z nowoczesnymi 

sanatoriami, z drugimi co do wielkości inhalatoriami solankowymi – znanymi w Polsce 

tężniami.      Warto tu być!  

 

 

  Sympozjum zaplanowane  

  jest w dniach 

  18-20 września 2014 

  Bydgoszcz - Inowrocław 

 

 

 

 

 

 

 

            Jak co roku, prezentacje (zarówno wygłaszane jak                   

i posterowe) będą przedmiotem rywalizacji, a najlepsze z nich 

zostaną nagrodzone wartościowymi upominkami.  

 

Główną nagrodą Sympozjum - Grand Prix jest  

Statuetka „Bydgoski Rumak Nauki” 

 

 

 

 

 

Bardzo prosimy o przekazanie informacji o Sympozjum także innym 

zainteresowanym osobom. 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

 

                           Prof. dr hab. Wojciech Kapelański 
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Istotne informacje: 

 

1. Obrady Sympozjum będą prowadzone w języku angielskim i polskim (przewidywane jest 

tłumaczenie symultaniczne na oba języki). 

2. Koszty uczestnictwa w Sympozjum (m.in. koszty materiałów, wyżywienia, udziału      

w atrakcjach turystycznych) wynoszą 300 zł/osobę. 

3. Zakwaterowanie we własnym zakresie i na własny koszt. Prosimy o skorzystanie           

z załączonej listy hoteli i pensjonatów na terenie Inowrocławia. Dokonanie rezerwacji 

(telefonicznej lub mailowej) wymaga powołania się na Sympozjum Uniwersytetu 

Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - DOKTORANCI, co skutkować będzie 

możliwością skorzystania z rezerwacji ogólnej oraz preferencyjnymi cenami (wcześniej 

przez nas wynegocjowanymi). 

       Lista możliwych miejsc do zakwaterowania – w załączeniu!  

 

 
 

 

Ważne daty i terminy 

 

1. Zgłoszenie udziału, poprzez wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia (drogą 

elektroniczną lub pocztową) do dnia 15 kwietnia 2014 r. 

Uwaga! Liczba uczestników Sympozjum może być ograniczona.  

 W takim przypadku decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

2. Dokonanie opłaty uczestnictwa w Sympozjum do dnia 30 czerwca 2014 r. 

 

3. Nadesłanie doniesień i komunikatów naukowych (tylko w języku angielskim) do dnia 

30 czerwca 2014 r. 

Wszystkie komunikaty i doniesienia naukowe będą opublikowane w Wydawnictwie 

Uczelnianym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 

 

4. Pełne prace mogą być opublikowane w czasopiśmie naukowym Journal of Central 

European Agriculture (8 pkt. według punktacji MNiSW) po przejściu procedury 

wydawniczej. Termin nadsyłania prac do 30 września 2014 r. 

 

 

 

 

 

 



Konto bankowe Sympozjum: 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

BANK PEKAO S.A. II/O Bydgoszcz 

93 1240 3493 1111 0000 4279 1256 

W tytule przelewu należy dodać “subkonto DOKTORANCI 705-40” 

oraz imię i nazwisko uczestnika 

 

 
 

Biuro Sympozjum  

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP Bydgoszcz 

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Koni 

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz 

 

dr inż. Maria Bocian; tel. +48 52 374 97 66;  e-mail: bocian@utp.edu.pl   

lub  (dla korespondencji zagranicznej) 

dr inż. Hanna Jankowiak; tel. +48 52 374 97 48;  e-mail: jankowiak@utp.edu.pl 

 

 

 

 

 
Fot. Dariusz Bednarek                                                                                                                    Park Solankowy 

mailto:bocian@utp.edu.pl
mailto:fratczak@utp.edu.pl

