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Kraków, 19 czerwca 2018 r. 



Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego  

w Krakowie, Al. 29 Listopada 46. 

 

Konferencja organizowana w ramach obchodów Jubileuszu 65-lecia Wydziału Hodowli          

i Biologii Zwierząt UR w Krakowie adresowana jest do naukowców i praktyków 

zainteresowanych różnymi aspektami biologii i hodowli zwierząt oraz biotechnologii.  

W szczególności, tematyka konferencji obejmuje zagadnienia molekularnych podstaw 

procesów fizjologicznych u zwierząt, aktualnych problemów w hodowli zwierząt, 

najnowszych trendów w ich żywieniu, jak również dobrostanu, behawioru, rozrodu, metod 

doskonalenia i ochrony bioróżnorodności zwierząt, jakości oraz bezpieczeństwa surowców     

i produktów pochodzenia zwierzęcego, a także wykorzystania zwierząt jako modelu 

w badaniach biomedycznych. 

 

 

Ramowy program konferencji 

 

W ramach programu naukowego przewidziano Sesję Plenarną poświęconą Jubileuszowi  

65-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 

 

oraz Sesje:  

 „Środowiskowe uwarunkowania w produkcji zwierzęcej” dedykowana Profesorowi 

Jerzemu Niedziółce z okazji Jubileuszu pracy naukowej 

„Biotechnologia w badaniach na zwierzętach” 

„Sesja młodych naukowców” 

 

W programie Konferencji przewidziano wykłady plenarne oraz prezentacje doniesień 

naukowych w formie referatów i posterów*. Streszczenia w języku polskim i angielskim 

zostaną wydane w recenzowanych materiałach konferencyjnych. Objętość tekstu streszczenia 

nie powinna przekraczać 2000 znaków (1000 znaków w j. polskim oraz 1000 znaków 

w j. angielskim). 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące Konferencji zamieszczono na stronie internetowej:  

 

http://konferencje.whibz.ur.krakow.pl 

 

http://konferencje.whibz.ur.krakow.pl/


Zgłoszenia uczestnictwa oraz streszczenia doniesień prosimy dokonać za pomocą formularzy 

on-line w terminach: 

 – do 30 marca 2018 r. – zgłoszenia uczestnictwa 

 – do 15 kwietnia 2018 r. – streszczenia doniesień 

 

 

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 600 zł i obejmuje udział w sesjach, materiały 

konferencyjne, przerwy kawowe, obiad oraz zwiedzanie i uroczystą kolację w Kopalni Soli 

w Wieliczce.  

Wpłat prosimy dokonywać do dnia 15 maja 2018 r. przelewem na konto:  

 

Alior Bank S.A. 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779 

z dopiskiem „Konferencja WHiBZ, nazwisko uczestnika”. 

 

 

Szczegółowy program Konferencji będzie podany w komunikacie nr 2, który zostanie 

opublikowany na stronie internetowej oraz przesłany pocztą elektroniczną do dnia 15 maja 

2018 roku. 

 

 

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany formy prezentacji zgłoszonych doniesień 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Prof. dr hab. Czesław Klocek 

 

Dziekan Wydziału 

 

 

 

 
 

 

 

Sekretarz Konferencji: dr inż. Marta Basiaga, dr inż. Bogusława Długosz 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 

Al. Mickiewicza 24/28, 30-059, Kraków, Polska 

kontakt telefoniczny: +48 12 662 40 40, fax: +48 12 633 33 07 

e-mail: konferencja@ur.krakow.pl 

mailto:konferencja@ur.krakow.pl

