Informacje organizacyjne:

 Przesłanie zgłoszeń udziału w konferencji (na załączonej karcie zgłoszenia)







do 31 marca 2014 r. na adres e-mail: kns@pswbp.pl lub Katedra Nauk o Środowisku
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska
95/97.
Organizatorzy przewidują opublikowanie tekstów prac po uzyskaniu pozytywnych
recenzji, w monografii wydanej przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana
Pawła II w Białej Podlaskiej.
Opłata konferencyjna wynosi:
 400 zł,
 300 zł dla doktorantów,
 150 zł dla studentów,
 200 zł za publikację bez uczestnictwa w konferencji.
Opłata obejmuje: uczestnictwo w konferencji, publikację w materiałach
konferencyjnych *, wyżywienie i uroczystą kolację.
Wpłaty należy dokonać na konto PSW w Białej Podlaskiej do dnia
30 kwietnia 2014 r.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

Katedra Nauk o Środowisku
zaprasza do udziału
w III Konferencji Naukowej

Współczesne dylematy polskiego rolnictwa

Nr konta bankowego:
KREDYT BANK S.A. O/Biała Podlaska

pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

45150013311213300179490000

- Stanisława Kalemby

z dopiskiem „III Konferencja – Rolnictwo”

 Proponujemy rezerwację noclegów z dnia 24 czerwca na 25 czerwca 2014 r. na



Komunikat I

preferencyjnych warunkach. Koszty noclegu pokrywa uczestnik.
W razie rezygnacji wpłata za udział w konferencji nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie konferencji:
mgr inż. Ewelina Hordyjewicz-Kuczek
tel. (083) 344 99 64
e-mail: kns@pswbp.pl

 Na konferencji przewiduje się sesję referatową (15 min. na referat)


i posterową (kwalifikacji prac dokona Komitet Naukowy Konferencji).
Szczegółowe informacje dotyczące referatów, posterów i przygotowania prac do druku
oraz noclegów przedstawione zostaną w Komunikacie II.

*Istnieje możliwość publikacji prac w następujących wydawnictwach:
 Rozprawy Społeczne, 4 pkt., (bez dodatkowych opłat).
 Człowiek i Zdrowie, 3 pkt., (bez dodatkowych opłat).
 Studia Ekonomiczne i Regionalne, 4 pkt., (bez dodatkowych opłat).
 Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 7 pkt., (za dodatkową opłatą),
 Czasopismo MISCELLANEA GEOGRAPHICA – Regional Studies on Development, 9 pkt.,
(za dodatkową opłatą).

Biała Podlaska
24-25 czerwca 2014 r.

Komitet honorowy konferencji:

Cele konferencji:

Stanisław Kalemba - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego
prof. dr hab. Józef Bergier - Rektor PSW
prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk - Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych
dr hab. Krzysztof Niemczuk - Dyrektor Instytutu Weterynarii - PIB w Puławach

 Konferencja ma charakter integracyjny, jest organizowana dla środowiska naukowego
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21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97
tel. (83) 344 99 64, e-mail: kns@pswbp.pl




i praktyki rolniczej, zainteresowanych szeroko rozumianą produkcją rolniczą oraz
rozwojem obszarów wiejskich.
Do udziału zapraszamy wszystkich, którym bliska jest tematyka rolnictwa
i jego aspekty przyrodnicze, hodowlane, ekonomiczne, społeczne.
W konferencji przewidziana jest sesja naukowa dla doktorantów i studentów.

Tematyka konferencji:











Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
Współpraca transgraniczna w rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich,
Problemy rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej,
Surowce roślinne i zwierzęce oraz ich wykorzystanie,
Ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa,
Rolnictwo ekologiczne i integrowane dziś i jutro,
Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego,
Bioróżnorodność genetyczna roślin i zwierząt,
Rozwój turystyki na obszarach wiejskich,
Problemy społeczne i zdrowotne na wsi.

W ramach Konferencji odbędą się także:
1. Konferencja satelitarna ,,Rozwój przedsiębiorczości na obszarach transgranicznych”.
2. Sympozjum młodych naukowców.
3. Seminarium studenckich kół naukowych.

