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Życzymy udanej lektury!

 
Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

 
tym razem powracamy do Was ze specjalną odsłoną Przeglądówki 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów!
Niezmiernie cieszymy się, że podjęta przez nas inicjatywa spotkała się z Waszą aprobatą.

Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu newsletterowi nie ominie Was żadna istotna
informacja dotycząca środowiska doktoranckiego. 
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Ministerstwo Edukacji i Nauki dba o wysoką

jakość polskiej edukacji wychodząc naprzeciw

oczekiwaniom całego środowiska oświatowego –

nauczycieli, uczniów, rodziców oraz organów

prowadzących szkoły i placówki. 

Chce, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd

pochodzi oraz jaki jest status materialny jego

rodziców miał zapewnioną dobrą szkołę i dobrą

edukację.

Finansuje zadania oświatowe, przekazując

samorządom niezbędne środki. W 2019 kwota

subwencji oświatowej to blisko 46 mld zł. Od

2017 roku objęło subwencją oświatową wszystkie

dzieci 6-letnie korzystające z wychowania

przedszkolnego.

Ostatnie lata pracy ministerstwa to budowanie

dobrej, nowoczesnej szkoły. Dobrze

wprowadzona i oceniona reforma edukacji,

podwyżki płac nauczycieli, odbudowywanie

szkolnictwa zawodowego, wzmacnianie edukacji

uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi  oraz wspieranie szkół po-

lonijnych – to tylko niektóre obszary, które są

priorytetem działań podejmowanych przez

Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wdraża również szerokopasmowy Internet do

każdej szkoły w ramach Ogólnopolskiej Sieci

Edukacyjnej, realizuje program rządowy

„Aktywna Tablica” oraz doposaża szkolne

pracownie przyrodnicze.

Umiędzynarodowienie umożliwia wymianę

wiedzy, doświadczeń i odkryć, pozwala na

wieloaspektowe wykorzystanie potencjału

badawczego naukowców i infrastruktury,

wpływa na wzrost jakości dydaktyki.

Doceniając wagę umiędzynarodowienia,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

zainicjowało w październiku 2017 roku

powstanie Narodowej Agencji Wymiany

Akademickiej (NAWA).

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji

polskiej nauki poprzez wspieranie i sty-

mulowanie międzynarodowej współpracy

badawczej i wymiany akademickiej. Agencja

dąży do umocnienia doskonałości naukowej,

umiędzynarodowienia polskich uczelni i insty-

tucji naukowych, a także do promocji Polski –

jej języka oraz kultury w celu budowania

wizerunku kraju oferującego interesujące

możliwości edukacyjne i badawcze.
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https://wsforum.pl/


Targi pracy dla doktorantów i młodych

naukowców Work and Science Forum

rozpoczął panel omawiający wyzwania i mo-

żliwości we współpracy w ramach prac

wdrożeniowych. Prezentację otwierającą

dyskusję wygłosił dr inż. Andrzej Czapczuk,

wiceprezes firmy F.B.I. Tasbud S.A, która

zajmuje się budownictwem mieszkaniowym,

eksportowym, użyteczności publicznej,

specjalistycznym oraz przemysłowym. Podczas

wystąpienia zostały zaprezentowane

możliwości firmy w obszarze prac łączących

osiągnięcia nauk z praktycznym

wykorzystaniem pozyskanej wiedzy. Po

wystąpieniu do rozmowy dołączyli: Mariusz

Słowik- wiceprezes firmy Autopart, zajmującej

się przemysłową produkcją wysokiej jakości

akumulatorów, a także Wojciech Murdzek

wiceminister Ministerstwa Nauki i Edukacji

oraz dr inż. Krzysztof Zieliński. Moderatorem

dyskusji był Przewodniczący Krajowej

Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Jarosław

Olszewski. Współpraca między nauką, a prze-

mysłem ma niewątpliwie swoje plusy.

Zdecydowanie warto zatem dążyć do

wypracowania złotego środka, optymalizacji

współpracy pomiędzy nauką, a przemysłem.

PANEL I WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI
WE WSPÓŁPRACY W RAMACH PRAC
WDROŻENIOWYCH

PANEL II – NAUKI HUMANISTYCZNE I
SPOŁECZNE - JAK WYKORZYSTAĆ JE W
BIZNESIE I NAUCE

Kolejny panel, który poświęcony był naukom

humanistycznym i społecznym dotyczył

efektywności ich łączenia ze światem biznesu.

Po bardzo inspirującej prezentacji dra Krzysztofa

Maja, Akademia Górniczo-Hutnicza, w Krakowie

oraz Freenovation, paneliści, w składzie: Ada

Florentyna Pawlak, prof. dr hab. Jan Fazlagić

oraz Natalia Osica rozpoczęli rozmowę.

Moderatorem dyskusji był Pan Alan Padziński.

Jednym z największych problemów jest brak

odpowiedniej popularyzacji oraz promocji- taka

konkluzja zamknęła dyskusję. Potrzebne jest

bowiem połączenie doskonałego produktu z od-

powiednim wypromowaniem. Wtedy zwiększa się

szansa na osiągnięcie bardziej spektakularnego

sukcesu. Jest na świecie dużo znakomitych

odkryć, ale większa ich część nie ma jeszcze

odpowiednio szerokiej promocji, która

pozwoliłaby na ich wypromowanie.

PANEL III – STYMULOWANIE WSPÓŁPRACY
NAUKI Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-
GOSPODARCZYM
Ostatni panel pierwszego dnia Work and Science

Forum omawiał stymulowanie współpracy

naukowej z otoczeniem społeczno-

gospodarczym. 

I DZIEŃ TARGÓW WORK&SCIENCE FORUM
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https://wsforum.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=Ohuklr01QU0


Po bardzo ciekawej prezentacji do dyskusji

dołączyły następujące osoby: Agata Bader, 

 kierownik zespołu współpracy bilateralnej,

Biuro Programów dla Naukowców, NAWA;

Patrycja Donaburska, koordynatorka ds.

programów dla studentów i doktorantów;

Karolina Mazur, stypendystka Fulbright Junior

Aword; Katarzyna Turoń, koordynator grupy

roboczej ds. interdyscyplinarności w Eurodoc

oraz Piotr Walczak z Department of Diagnostic

Radiology, University of Maryland, Baltimore.

Zaproszeni goście jednogłośnie wskazali, iż

staże zagraniczne bardzo pozytywnie wpływają

na karierę naukową. Prócz zdobycia cennej

wiedzy, doktoranci i młodzi naukowcy nawiązują

nowe kontakty, które mogą wykorzystać w przy-

szłości. 

PANEL I INTERNATIONAL MOBILITY
AS CAREER ACCELERATOR
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II DZIEŃ TARGÓW WORK&SCIENCE FORUM

Rozpoczęło go wystąpienie Pani Aleksandry Filip,

reprezentującej Polski Koncern Naftowy Orlen

Spółka Akcyjna, który jest liderem

przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie

środkowo-wschodniej.  
Następnie zaczęła się dyskusja, do której

dołączyli: Anna Budzanowska, podsekretarz stanu

w Ministerstwie Edukacji i Nauki, prorektor ds.

Nauki SGGW prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polityki

Młodzieżowej Piotr Mazurek. Całość dyskusji

moderowana była przez Przewodniczącego

Krajowej Reprezentacji Doktorantów-mgra inż.

Jarosława Olszewskiego. Współpraca naukowa

związana z otoczeniem społeczno-gospodarczym

jest szalenie istotna. Dzięki takiemu połączeniu

możliwe jest tworzenie technologii zmieniającej

przyszłość. Innowacyjne rozwiązania wpływają na

życie każdego człowieka, tak więc im większą

świadomość ma społeczeństwo tym bardziej

korzysta z tych innowacji- takim podsumowaniem

zakończony został panel. 

Drugi dzień targów rozpoczął się od

międzynarodowego panelu, który omawiał

mobilność doktorantów oraz młodych

naukowców jako czynnik diametralnie

przyspieszający karierę naukową. Jego

moderatorką była mgr inż. Edyta Mazur.

Panel prowadzony był w języku angielskim,

dzięki czemu nie tylko polskojęzyczne osoby

mogły w nim uczestniczyć. Jako

wprowadzenie do tematyki wyjazdów

badawczych dr Núria Bayó opowiedziała na

temat możliwości jakie oferuje Barcelona

Institute of Science and Technology dla

młodych naukowców chcących rozwijać

swoje umiejętności poza granicami Polski. 

https://wsforum.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=KCyM6u0XXM4
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Oprócz tego wyjazdy badawcze dodają

pewności siebie oraz umożliwiają praktyczne

zastosowanie języka obcego. Jeśli ktoś nie

wie od jakiego programu zacząć, na dobry

początek warto spróbować swoich sił w pro-

gramie Erasmus+. Szczególnie ważne jest to,

aby nie bać się złożyć wniosku. Nawet jeśli

sami czujemy, że nasze umiejętności,

doświadczenie lub dorobek naukowy nie są

wystarczające to nadal jest to nasza

subiektywna perspektywa. Dajmy sobie

szansę i złóżmy wniosek, aby komisja mogła

go ocenić. 
Warto wiedzieć jakie są możliwości po

studiach, aby wiedzieć do czego chce się

dążyć i w jakiej branży się wyspecjalizować.

Pomocna na przyszłość może być sugestia,

aby swoją drogę obierać w tych obszarach,

które lubimy, aby praca, a co za tym idzie

zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności

były dla nas przyjemnością, a nie tylko

obowiązkiem. Warto również pamiętać, żeby

iść z duchem czasu i śledzić nowe

technologie. Powstają one, aby usprawnić

naszą pracę. Dlatego też warto je znać.

PANEL II – LIFE SCIENCES NA RZECZ
ROZWOJU KRAJOWEJ GOSPODARKI

Drugi panel podczas drugiego dnia targów

pracy WS FORUM dotyczył wpływu life sciences

na rzecz rozwoju krajowej gospodarki.

Prezentację wprowadzająca do tematu nauk o

życiu wygłosiła Elżbieta Gralińska, członkini

zarządu oraz sekretarz organizacji Young

European Biotech Network. Prelegentka

zainspirowała słuchaczy do przemyśleń, jakie

drogi po doktoracie można obrać w sektorze

life sciences. Podczas prezentacji wspomniano

również, że doktorat to dla wielu osób bardzo

stresujący czas, ale można temu zaradzić.

Należy mniej myśleć, a więcej działać. Do

dyskusji dołączyli: Emilia Witkowska-Nery z

Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii

Nauk; Monika Łukasiewicz, lekarka medycyny

rozrodu z kliniki nOvum oraz Łukasz Deneka

lekarz weterynarii pracujący w ALAB

Bioscience. Całość moderowała mgr Anna

Niwińska. Podczas panelu zaproszeni goście

opowiedzieli o tym jaką drogę przeszli, by

znaleźć się w tym miejscu, w którym są teraz.

Wysłuchanie wszystkich opowieści z pewnością

było inspiracją dla doktorantów i młodych

naukowców realizujących swoje zadania

badawcze w obszarze life sciences. 

https://wsforum.pl/


Pod koniec drugiego dnia targów odbył się

koncert zespołu Wha-Wha Brass,

utalentowanych, młodych muzyków. W czasie

koncertu przewodniczący KRD mgr. inż

Jarosław Olszewski wręczył nagrody BeeAward

organizacjom oraz firmom, bez których targi

by się nie odbyły. 

KONCERT WRAZ Z ROZDANIEM NAGRÓD
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Nagrodzeni zostali Ministerstwo Edukacji i

Nauki, Narodowa Agencja Wymiany

Akademickiej, F.B.I. Tasbud, Autopart S.A. oraz

PKN Orlen. Raz jeszcze dziękujemy za

przyłączenie się do realizacji tego

innowacyjnego w swojej formie i przekazie

wydarzenia Work and Science Forum.

III DZIEŃ TARGÓW WORK&SCIENCE FORUM

PANEL I – BIZNES PRZYJAZNY
ŚRODOWISKU - NAUKOWE
INNOWACJE NA RZECZ OCHRONY
ZASOBÓW NATURALNYCH
Pierwszy panel trzeciego dnia tragów

rozpoczęła prezentacja Edyty Stanek-

Wiceprezes Zarządu, współzałożycielki oraz

wiodącej udziałowiec Spółki ML System S.A.

Temat prezentacji dotyczył biznesu przyjaznego

środowisku. Po niezwykle interesującym

wystąpieniu do dyskusji dołączyli: dr hab.

Joanna Kulczycka-  prof. nadzw. AGH –

kierownik Pracowni Badań Strategicznych w

Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi

i Energią, Polskiej Akademii Nauk; dr inż. Maria

Kurańska- adiunkt

w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na

Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej

Politechniki Krakowskiej oraz Monika Płońska-

menadżer zarządzania zrównoważonym

rozwojem w europejskich koncernach w se-

ktorze naftowym, energetycznym oraz

nawozowo-chemicznym. Podczas dyskusji

wskazano na wiele ważnych aspektów

związanych z innowacjami oraz ich

zastosowaniem dla różnych sektorów

gospodarki.  Poruszono m.in kwestie barier we

wdrażaniu przyjaznych dla środowiska

rozwiązań. Co więcej, nakreślone zostały także

obszary gospodarki, które wskazywane są jako

potrzebujące wsparcia w zakresie 

ekoinnowacji. 

https://wsforum.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=swSJ4rlzEb4
https://www.youtube.com/watch?v=_a702BbBqS8


PANEL II – KOMERCJALIZACJA
WYNIKÓW BADAŃ W DZIAŁACH
BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I W
OŚRODKACH NAUKOWYCH
Drugi, a jednocześnie ostatni panel tragów WS

Forum rozpoczął się od prezentacji

przygotowanej przez dr Jakuba Jasiczaka-

prezesa Spółki Celowej Uniwersytetu

Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o.o. oraz

Przewodniczącego Porozumienia Spółek

Celowych. W jej trakcie doktorantki oraz

doktoranci mogli dowiedzieć się czym są

Spółki Celowe, czym się zajmują, a także jak

młodzi naukowcy mogą skorzystać z mo-

żliwości jakie im oferują.  Po niezwykle

interesującej prezentacji, która z pewnością 

 dla wszystkich zainteresowanych okazała się

skomasowanym zbiorem porad i wskazówek 

 do dyskusji dołączyli: prof. dr hab. Marek

Godlewski, członek interdyscyplinarnego 

W ramach dyskusji podkreślone zostało również

jak ważne są naukowe rozwiązania, które

sprzyjają kształtowaniu gospodarki o zam-

kniętym obiegu. Cała dyskusja moderowana była

przez mgr inż. Karolinę Rybkę.

zespołu Instytutu Fizyki Polskiej Akademii

Nauk oraz kierownik Centrum Transferu

Technologii IF PAN; dr inż. Marcin Potoczny,

absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im.

Stanisława Staszica w Krakowie oraz Sonia

Bazan, Business Development Specialist w

Krakowskim Parku Technologicznym,

odpowiedzialna za współpracę z europejską

organizacją EIT Digital. Moderatorką dyskusji

była mgr Patrycja Uram. W jej trakcie

zaproszeni goście podzielili się z uczestnikami

panelu swoją wiedzą i doświadczeniem na

temat tego jak najlepiej zastosować wyniki

prowadzonych badań w biznesie, od czego

zacząć, a także jak odnaleźć się na rynku

biznesowym. Oprócz wspomnianych Spółek

Celowych,  przybliżona została tematyka

zakładania oraz prowadzenia startupów, jako

efektywnego sposobu na komercjalizację

prowadzonych działań naukowo-badawczych.

Ponadto podkreślony został aspekt dotyczący

patentowania realizowanych badań oraz tego

jak istotnym elementem jest on w pracy

naukowej. 
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W ramach organizowanych targów Work &

Science Forum w ciągu dwóch dni  udało się

zrealizować 13 szkoleń dedykowanych

doktorantkom i doktorantom. Pierwszego dnia

udało się przeprowadzić 5 szkoleń. Z kolei dnia

drugiego 8. Finalnie, w szkoleniach wzięły

udział 162 osoby.  Szkolenia, które zostały

przygotowane pierwszego dnia targów

dotyczyły m.in: tajników i narzędzi skutecznego

elevator pitch, finansowania badań naukowych

i projektów rozwojowych w nauce i biznesie czy

skutecznego budowania wizerunku. Ponadto

dla uczestników przygotowano prawdziwą

gratkę w postaci szkolenia z je-dnego z

najpopularniejszych języków programowania

jakim jest Python. 

Niemniej interesujący okazał się dzień drugi,

podczas którego część oferty szkoleniowej,

zrealizowanej we współpracy z Fundacją Marsz

dla Nauki dotyczyła skutecznej komunikacji w

nauce. Biorący w nich udział uczestnicy mogli

m.in: pogłębić swoją wiedzę na temat

komunikacji naukowej, zwiększyć swoje

kompetencje z krytycznego myślenia. Ponadto

w ofercie szkoleniowej znalazł się również

warsztat dotyczący sprawdzonych wskazówek

na temat tego jak mówić aby inni nas słuchali.

Oprócz oferty przygotowanej we współpracy z

Fundacją uczestnicy mogli wziąć udział w tre-

ningu kreatywności, skutecznej auto-

prezentacji, warsztacie z emisji głosu, a także

skorzystać ze szkolenia na temat tego jak

zarządzać doktoratem z perspektywy projektu

badawczego. Ponadto zarówno podczas

pierwszego jak i drugiego dnia odbywał się

warsztat połączony z sesją Q&A na temat tego

jak pisać i prezentować wyniki badań, żeby nas

czytano i rozumiano. 

SZKOLENIA 

AMBASADORZY 
Targi Work & Science Forum to wydarzenie,

które zostało realizowane przez doktorantki

oraz doktorantów z myślą o młodych

naukowczyniach i naukowcach. Bardzo się

cieszymy, że tak duża część naszego

środowiska zaangażowała się i wspierała ten

projekt. Naszymi Ambasadorkami oraz

Ambasadorami były i są  osoby nie tylko

pracujące nad swoim doktoratem, ale też

rozumiejące wyzwanie, jakim jest współpraca

nauki i biznesu. Ich wspaniałe posty

dotyczące skutecznego łączenia tych dwóch

elementów znajdziecie pod następującymi

hashtagami: #wsforum #workandscience

#pracadladoktoranta. Za całe zaangażowanie,

wsparcie, kreatywne i inspirujące działania

oraz posty chcemy Im wszystkim oraz

każdemu z osobna jeszcze raz bardzo

serdecznie  podziękować - Sprawdźcie

koniecznie ich profile! 

 

Więcej informacji na temat wszystkich

szkoleniowców Work&Science Forum

możecie przeczytać: Tutaj.

 

https://wsforum.pl/
https://www.instagram.com/p/CPDthxenAby/?utm_medium=copy_link
https://wsforum.pl/szkoleniowcy/


Na koniec kilka słów należy się organizatorom. 

Pomysłodawcą, głównym wykonawcą oraz

koordynatorem pozyskiwania partnerów był

mgr inż. Jarosław Olszewski- Przewodniczący

Krajowej Reprezentacji Doktorantów,

doktorant Szkoły Głównej Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie,

Za koordynowanie zespołem ds. programu

targów oraz organizację i nadzorowanie

szkoleń odpowiedzialna była mgr inż. Jolanta
Krupa- doktorantka Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie,

Za koordynowanie zespołem ds. promocji WS

Forum oraz działania PR w mediach

społecznościowych odpowiadała mgr inż.
Dominika Malarczyk- Wiceprzewodnicząca

Komisji ds. Public Relations KRD, doktorantka

Instytutu Agrofizyki PAN, 

Za pozyskiwanie partnerów oraz promocję

wydarzenia WS Forum na platformie Linkedin-

odpowiedzialna była mgr inż. Edyta Mazur-

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Public

Relations KRD, doktorantka Instytutu Botaniki

im. Szafera PAN, 

Za przygotowywanie programu targów

odpowiedzialna była mgr inż. Karolina Rybka-

doktorantka Akademii Górniczo-Hutniczej im.

Stanisława Staszica w Krakowie, 
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ZA KULISAMI O NAS

Za efektywne podsumowania oraz

moderowanie działań pomiędzy

poszczególnymi panelami odpowiadał mgr inż.
Kamil Wilk- doktorant realizujący doktorat

wdrożeniowy na Politechnice 

Gdańskiej.

 

https://wsforum.pl/


 POLECANE WYDARZENIA

 I Ogólnopolska Multidyscyplinarna Konferencja

Doktorantów US 2.0 "MKDUS 2.0", która

odbędzie się  23-25.06.2021 skierowana jest do

wszystkich doktorantów, którzy odbywają

kształcenie zarówno na polskich, jak i za-

granicznych uczelniach wyższych. Referaty

mogą być wygłaszane w języku polskim i an-

gielskim. Każdy doktorant, który wygłosi

referat, otrzyma imienny certyfikat

uczestnictwa w konferencji. Wszyscy doktoranci

otrzymają możliwość opublikowania artykułu

naukowego w formie monografii

pokonferencyjnej. Aktywny udział w konferencji

jest bezpłatny!

Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów
Uniwersytetu Szczecińskiego  23-25.06.2021

 

 
 
 

ChemBiotIC 24-25.06.2021
 

 
 
 

Rozwój i wymiana wiedzy są nierozłącznie

związane z nauką. W kontekście obecnie

panującej sytuacji stanowi to nowe wyzwanie. W

związku z tym powstał pomysł stworzenia I

Międzynarodowej Konferencji ChemBiotIC.

Inicjatorami wydarzenia są doktorantki

Wydziału Chemicznego Politechniki

Wrocławskiej.

Mamy nadzieję, że Work&Science Forum na

stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń

organizowanych z myślą o młodych

naukowczyniach i naukowcach. Zanim jednak to

nastąpi nasze myśli i działania kierujemy w str-

onę zapowiedzi kolejnego wydarzenia, pod

marką Work&Science o nazwie Work&Science

Academy. Na razie nie chcemy zdradzać więcej

szczegółów, ale bądźcie czujni, nie pozwolimy

Wam o nas zapomnieć!

 WORK&SCIENCE ACADEMY 
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ChemBiotIC- Chemistry & Biotechnology

International Conference to w pełni bezpieczne,

internetowe wydarzenie stworzone dla

Naukowców z całego świata.

 

Koncept merytoryczny działań promocyjnych

opracowała: mgr Patrycja Uram- członkini

Zarządu KRD, doktorantka Instytutu

Psychologii PAN, 

Za obsługę prawną WS Forum odpowiadały:

mgr Adriana Kuligowska- członkini Zarządu

KRD, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku

oraz mgr Weronika Sołkiewicz- doktorantka

Uniwersytetu w Białymstoku.

Ponadto w przygotowaniach targów,

pozyskiwaniu sponsorów, opracowaniu

programu oraz działaniach PR uczestniczyli: 

 mgr inż. Artur Budzyński, mgr inż. Elżbieta
Jarosińska, mgr Anna Radajewska, mgr
Matylda Wacławska,  mgr. Martyna Wójcik,
mgr Anna Wychowaniec.

 

https://www.facebook.com/events/260041759124071/?__cft__[0]=AZXAhyuvAAj1RojufTr-B9CPe6l7reURs5M3dATtHihQWWFQwNEdFud4G3Yw4n5MeXc6vgH5Ey8GObEbuZ-pQnQbmLqpEQan4HhMSeK4RU5FzhdIVFyyD0CXmymMiZCd0NLiy9HcoZDVy92xurRIMMLjLZ1cT9dTNDB-pfoaWSLPBSaMw1RaKZbtZuTsNQctj-M&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/260041759124071/?__cft__[0]=AZXAhyuvAAj1RojufTr-B9CPe6l7reURs5M3dATtHihQWWFQwNEdFud4G3Yw4n5MeXc6vgH5Ey8GObEbuZ-pQnQbmLqpEQan4HhMSeK4RU5FzhdIVFyyD0CXmymMiZCd0NLiy9HcoZDVy92xurRIMMLjLZ1cT9dTNDB-pfoaWSLPBSaMw1RaKZbtZuTsNQctj-M&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/260041759124071/?__cft__[0]=AZXAhyuvAAj1RojufTr-B9CPe6l7reURs5M3dATtHihQWWFQwNEdFud4G3Yw4n5MeXc6vgH5Ey8GObEbuZ-pQnQbmLqpEQan4HhMSeK4RU5FzhdIVFyyD0CXmymMiZCd0NLiy9HcoZDVy92xurRIMMLjLZ1cT9dTNDB-pfoaWSLPBSaMw1RaKZbtZuTsNQctj-M&__tn__=-UK-R
https://wsforum.pl/


Międzynarodowa konferencja ‘RNA goes viral’

ma na celu zaprezentowanie najnowszych

doniesień z pogranicza różnych dziedzin

naukowych, mających na celu opracowanie

skutecznej strategii w walce z trwającą

pandemią COVID-19. Wykłady plenarne zgodzili

się wygłosić światowej sławy eksperci, tacy jak

prof. D.H. Turner (USA), prof. G. Chen (Chiny),

prof. S. Pöhlmann (Niemcy), prof. L. Martines-

Sobrido (USA), prof. K. Pyrć (Polska), w ramach

3 sesji. Zainteresowani doktoranci są

zaproszeni do prezentacji wyników badań

związanych z tematyką konferencji. Językiem

oficjalnym konferencji jest język angielski.

‘RNA goes viral 1-2.07.2021
 

 
 
 

W wyniku zmian prawa w Polsce zmieniła się

klasyfikacja dyscyplin naukowych i na tej liście

pojawiła się łączona dyscyplina: ,,Inżynieria

Lądowa i Transport". Ta zmiana znalazła

odzwierciedlenie w programie w/w wydarzeń,

ponieważ na konferencji i sympozjum z su-

kcesem prezentowane są nie tylko referaty

całkowicie związane z transportem, ale

również referaty poświęcone infrastrukturze

transportowej. Oba wymienione wydarzenia

należy rozpatrywać jako kompleksową ofertę

wymiany myśli naukowej, ponieważ wzajemnie

się uzupełniają, a wielu naukowców

uczestniczy jednocześnie w sympozjum oraz

konferencji. 

. 

Te wydarzenia mają charakter

międzynarodowy, gromadząc dużą liczbę

uczestników z całego świata. Doświadczenia 

 poprzednich lat pozwalają stwierdzić, że

konferencja ta jest jedną z głównych

płaszczyzn międzykontynentalnej wymiany

oraz dyskusji naukowej związanej z tak ważną

dla gospodarki dziedziną jaką jest transport. 

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej od

lat organizuje Sympozjum Młodych

Naukowców oraz Konferencję Naukową

Transport Problems. 

XIII Międzynarodowa Konferencja naukowa
i X Międzynarodowe Sympozjum młodych
naukowców TRANSPORT PROBLEMS.  28-

30.06.2021

 

 
 

Podczas konferencji odbędą się wykłady

cenionych Profesorów z różnych części globu,

prezentacje efektów pracy młodych naukowców

i wiele innych niespodzianek. 

Dodatkowo wydarzenie uświetnią wykłady

reprezentantów firm prężnie działających na

styku nauki i biznesu. 
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https://wsforum.pl/


Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na przeczytanie specjalnego wydania
przeglądówki KRD,  dedykowanej w całości Work&Science Forum ! 

Już teraz pragniemy zaprosić Was na kolejną edycję wydarzenia, które
planujemy w 2022 roku. 

Aby pozostać na bieżąco ze wszystkimi informacjami zachęcamy Was do
obserwowania  kanałów społecznościowych Work&Science Forum:

PATRONI WYDARZENIA 

https://www.facebook.com/Work-Science-Forum-110145921180692/
https://wsforum.pl/
https://krd.edu.pl/

