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I Krajowa Konferencja Naukowa Doktorantów 

Nauki Przyrodnicze Kreują Przyszłość 

 

MIEJSCE i TERMIN OBRAD 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE UL. GŁĘBOKA 28 

12 PAŹDZIERNIKA 2013 R. 

 

Organizatorzy: 

Rada Doktorantów 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 

www.doktoranci.up.lublin.pl 

 

Adres Komitetu Organizacyjnego: 

Rada Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 

konferencja@up.lublin.pl 

tel. 515 141 715 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału doktorantów z Polski i zagranicy 

 

Ilość uczestników konferencji jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data rejestracji uczestnictwa 
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WAŻNE DATY: 

- do 31.07.2013 rejestracja zgłoszenia udziału uczestnictwa w konferencji 

- do 10.08.2013 prosimy o przesłanie streszczenia do książki abstraktów (zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi zamieszczonymi na stronie) 

- do 16.08.2013 otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia referatu do wygłoszenia na konferencji w określonej sesji tematycznej 

- 28.08.2013  zamieścimy kolejny komunikat 

- do 15.09.2013 prosimy o przesłanie na adres poczty elektronicznej: konferencja@up.lublin.pl gotowych artykułów do opublikowania w EPISTEME 

(artykuły zostaną poddane recenzji przez grono recenzentów wybranych przez organizatorów). Artykuły należy pisać zgodnie z wymogami redakcyjnymi 

zawartymi na stronie: http://www.episteme-nauka.pl/index.php/dla-autorow 

  

- do 15.09.2013 (decyduje data stempla pocztowego) prosimy o przesłanie drogą pocztową, uzupełnionego i podpisanego przez autora/ów artykułu 

oświadczenia (wg załączonego formularza). Listy prosimy kierować na adres:  

Rada Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

ul. Akademicka 13 

20-950 Lublin 

 

- w dniach 16 – 30.09.2013 prosimy o regularne sprawdzanie, wskazanej w zgłoszeniu, skrzynki mailowej, ponieważ będziemy na bieżąco (w miarę 

postępów w recenzowaniu) przesyłać Państwu wskazane przez recenzentów uwagi, z prośbą o dokonanie poprawek artykułu, zgodnie z zaleceniami osób 

recenzujących. 

Będziemy oczekiwali od Państwa, iż w ciągu 5 dni od daty otrzymania maila z uwagami recenzentów, odeślą nam Państwo poprawioną wersję artykułu. 

 

 

Prosimy z uwagą śledzić kolejne informacje. 

 

http://www.episteme-nauka.pl/index.php/dla-autorow
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Sesje tematyczne 

Nauki rolnicze, ogrodnicze i kształtowanie krajobrazu 

Nauki biologiczne i medyczne 

Nauki o środowisku i ekologii 

Inżynieria w rolnictwie i przemyśle 

Technologia i przetwórstwo żywności 

Sesja plakatowa (plakat o wymiarach 70x100 cm – szer. x dł.) 

 

OPŁATA KONFERENCYJNA 

Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, jedną publikację, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących.  

Kwota 250 zł od osoby (jeżeli wpłata nastąpi do 10.07.2013) lub 300 zł od osoby (jeżeli wpłata nastąpi po 10.07.2013 jednak nie później niż do 31.07.2013).  

Istnieje możliwość uczestnictwa osób towarzyszących (bez materiałów konferencyjnych) 150zł/os. (jeżeli wpłata nastąpi do 10.07.2013) lub 200 zł/os. (jeżeli 

wpłata nastąpi po 10.07.2013 jednak nie później niż do 31.07.2013). 

Drugi i każdy kolejny utwór zgłaszany pod jednym nazwiskiem płatny każdorazowo 50 złotych. 

Ilość utworów (ilość zgłaszanych wystąpień) bez ograniczeń, jednak obowiązuje zasada publikacji w czasopiśmie maksymalnie trzech pozytywnie 

zrecenzowanych prac!!!  

Opłatę należy uiścić na konto: 

Bank PeKao S.A. O/Lublin 

55124054971111000050116807 



 
4 

Dane do przelewu: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Akademicka 13, 20-950 Lublin  

NIP 712-010-37-75 

w tytule przelewu należy podać:  

„Konferencja doktorantów oraz Imię i Nazwisko uczestnika” np.: Konferencja doktorantów Jan Kowalski 

 

 

Udział w Konferencji Naukowej daje możliwość: 

- Wygłoszenia referatu w języku polskim lub angielskim 

- Publikacji artykułu w języku polskim lub angielskim w czasopiśmie „naukowo-kulturalnym EPISTEME punktowanym wg MNiSW 5 punktów  

(ISSN 1895 - 4421)  

- Uzyskania dyplomu potwierdzającego udział w konferencji 

 

* Komitet Organizacyjny Konferencji nie gwarantuje publikacji artykułu w czasopiśmie – decyduje recenzja oraz kolejność zgłoszeń. 

 

Język Konferencji – angielski, polski. 
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WYTYCZNE REDAKCYJNE 

Artykuł do czasopisma: 

Uczestnicy konferencji mają możliwość nieodpłatnej publikacji artykułu w czasopiśmie „EPISTEME”. Artykuł musi spełniać wymogi redakcyjne 

zamieszczone na http://www.episteme-nauka.pl/index.php/dla-autorow 

 

Formularze: 

1. Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na www.doktoranci.up.lublin.pl); 

2. Oświadczenie autora artykułu (kliknij, aby pobrać). 

3. Instrukcja dot. streszczenia (kliknij, aby pobrać). 

Informujemy o możliwości zarezerwowania noclegu na terenie kampusu akademickiego w niedalekiej odległości od miejsca obrad. Cena – 15zł/os./noc. (ilość 

miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń) 

 

Po konferencji przewidziane jest spotkanie integracyjne z atrakcjami. 

 

Aktualne informacje i elektroniczne wersje dokumentów są dostępne na naszej stronie http://www.doktoranci.up.lublin.pl 

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na konferencja@up.lublin.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

http://www.episteme-nauka.pl/index.php/dla-autorow
www.doktoranci.up.lublin.pl
http://doktoranci.up.lublin.pl/images/stories/oswiadczenie.pdf
http://doktoranci.up.lublin.pl/images/stories/instrukcja%20streszczenia.pdf
http://www.doktoranci.up.lublin.pl/
mailto:konferencja@up.lublin.pl

