
 

VII  Mi ędzynarodowe Sympozjum Naukowe 
dla młodych pracowników naukowych,  

doktorantów i studentów uczelni rolniczych 

pt. 
 

„Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich” 

 
pod Patronatem Specjalnym 

Przewodniczącego Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego 

Ryszarda  Bobera  

 

 
 

Zaproszenie do Bydgoszczy!!! 
15-17 września 2016 

Kampus Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
Al. prof. S. Kaliskiego 7 

 
 
 

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 
Wydział Hodowli i Biologii Zwierz ąt 

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii 

oraz  współorganizatorzy 

 

Uniwersytet Stanowy Tarleton w Teksasie (USA) 
Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja) 

Uniwersytet Rolniczy w Debreczynie (Węgry) 

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bernburgu (Niemcy) 

Instytut Zootechniki w Pradze, Oddział w Kostelcu n. Orlici (Czechy) 

Instytut Zootechniki PIB w Krakowie (Polska)  

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Polska)  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska) 

 

 



 Sympozjum adresowane jest do ludzi młodych – studentów, doktorantów i doktorów na 

początku kariery zawodowej oraz wszystkich, których zainteresowania naukowe wiążą się 

z rolnictwem i obszarami pokrewnymi.  

 Tematyka Sympozjum dotyczyć będzie szeroko pojętego rolnictwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem trzech jego głównych obszarów problemowych: 

1. Innowacyjne badania w zakresie doskonalenia produkcji zwierzęcej. 

2. Innowacyjne badania w zakresie produkcji roślinnej. 

3. Zarządzanie i ekonomika produkcji w rolnictwie. 

 

 

W tym roku zapraszamy do Bydgoszczy, stolicy Regionu Pomorza i Kujaw, siedziby 

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Bydgoszcz jest miastem związanym z wodą, gdyż 

rzeki przyniosły jej bogactwo, intensywny rozwój i uznanie gości. Miasto położone nad Brdą 

i Wisłą, połączone z dorzeczem Odry XVIII-wiecznym Kanałem Bydgoskim jest w sposób  

naturalny także połączone z Europą Zachodnią. 

 

 

Fot. Marek Chełminiak                                          Stare Miasto w Bydgoszczy   

 

 



Powiązania z wodą pozwoliły na utworzenie urokliwego miejsca – Wyspy Młyńskiej, która 

zyskuje coraz większe uznanie i wzbudza dumę mieszkańców oraz podziw odwiedzających. 

Być może z tego powodu miasto Bydgoszcz nazywane jest „Wenecją Północy”. Bydgoszcz to 

miasto trzech uniwersytetów i znanej Akademii Muzycznej. Nad rzeką Brdą wzniesiono okazały, 

nowoczesny budynek Opery Nova, która oferuje mieszkańcom regionu ambitny repertuar wraz 

z rodzącą się tradycją organizacji festiwali artystycznych.  Warto tu być! 

(tekst opracowano także na podstawie folderu „kujawsko-pomorskie. Lubię tu być” Wyd. ArtStudio Agencja Reklamowo-Wydawnicza) 

      

 

 

Fot. Marek Chełminiak                                               Opera Nova w Bydgoszczy 

 

 

W trzecim dniu Sympozjum zapraszamy wszystkich uczestników (po zobowiązującej 

deklaracji) do Biskupina i na Pałuki. Zobaczyć będzie można najbardziej znany w Europie Środkowej 

rezerwat archeologiczny, który tworzą m.in. rekonstrukcje osady łużyckiej i neolitycznej, 

średniowiecznej wioski czy pałuckich chat. Niewątpliwą atrakcją będzie możliwość udziału 

w organizowanym co roku Festynie Archeologicznym. 

(tekst opracowano także na podstawie folderu „kujawsko-pomorskie. Lubię tu być” Wyd. ArtStudio Agencja Reklamowo-Wydawnicza) 

 

 



Jak co roku, prezentacje doniesień naukowych 

(prezentacje ustne i plakatowe) będą przedmiotem rywalizacji, 

a najlepsze z nich zostaną nagrodzone. 

 

           Przewiduje się Nagrodę Główną 

         Grand Prix wraz ze Statuetką „Bydgoski Rumak Nauki”  

oraz 

                Nagrodę Specjalną  im. Profesora Mariana Różyckiego 

                    za najlepszą pracę o charakterze innowacyjnym. 

 

Przewiduje się także szereg innych, wartościowych nagród i wyróżnień. 

 

  

Prosimy o przekazanie informacji o Sympozjum także innym zainteresowanym osobom. 

 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

 
     Prof. dr hab. Wojciech Kapelański 
 
 

S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !!! 

 
Fot. Marek Chełminiak      Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy 

Fot. Karina Frątczak 



Ważne informacje 

1. Obrady Sympozjum będą prowadzone w języku angielskim. 

2. Koszty uczestnictwa w Sympozjum (m.in. koszty materiałów, wyżywienia, udziału 
w atrakcjach turystycznych) wynoszą 350 zł/osobę. 

3. Zakwaterowanie w Domu Studenta 2 (Kampus UTP w Fordonie) odbywa się na własny koszt.  
Formularz rezerwacyjny (w załączniku) prosimy przesyłać wraz z kartą zgłoszenia na poniżej 
podany adres. 

  

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

lub pocztową) do dnia 31 maja 2016 r. 
Uwaga! Liczba uczestników Sympozjum jest ograniczona.  
O uczestnictwie w Sympozjum decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

2. Dokonanie opłaty uczestnictwa w Sympozjum do dnia 17 czerwca 2016 r. 
Brak opłaty skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników Sympozjum. 

3. Nadsyłanie doniesień naukowych (tylko w języku angielskim) do dnia 17 czerwca 2016 r. 
Wszystkie doniesienia naukowe zostaną opublikowane w Wydawnictwie Uczelnianym 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 

 
Konto bankowe Sympozjum: 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich 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 
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Koni 
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz 
 

Kierownik Biura 

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

Przesyłanie karty zgłoszenia wraz z formularzem rezerwacyjnym  

mgr inż. Joanna Wiśniewska, e-mail: wisniewska@utp.edu.pl 
tel. +48 52 374 97 62 

Przesyłanie doniesień 

dr inż. Aleksandra Cebulska, e-mail: cebulska@utp.edu.pl 
tel. +48 52 374 97 62 

Osoba kontaktowa dla uczestników zagranicznych 

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


