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I Międzynarodowa Konferencja Studentów
Biofizyki pod patronatem Laboratoria.net
Koło Studentów Biofizyki "Nobel"
serdecznie zaprasza studentów biofizyki oraz dziedzin pokrewnych na:

TERMIN: 18 - 20 maja 2012
MIEJSCE: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Gronostajowa 7, Kraków

Celem konferencji jest umożliwienie studentom przedstawienie wyników własnych prac badawczych
oraz nawiązanie kontaktów międzyuczelnianych. Zachęceni sukcesem dwóch poprzednich
konferencji o zasięgu ogólnopolskim, postanowiliśmy, że w tym roku konferencja będzie miała
charakter międzynarodowy, w związku z czym oficjalnym językiem będzie język angielski.
Studenci będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia w formie posteru lub prezentacji, trwającej
około 15 minut. Jako, że tematyka biofizyczna jest bardzo szeroka, organizatorzy postanowili
podzielić wystąpienia prelegentów między cztery sesje tematyczne: spektroskopia, modelowanie
molekularne i bioinformatyka, mikroskopia, biofizyka medyczna.
Przewidziane są także wykłady Gości Specjalnych z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce
i Europie.
Ponadto plan Konferencji obejmuje zwiedzanie Krakowa i okolic: wycieczkę do Kopalni Soli Wieliczka,
Zwiedzanie Muzeum Podziemia Rynku oraz Fortów.
Integracji służyć będą na pewno dwie imprezy urządzane pierwszego i drugiego dnia Konferencji
w krakowskich klubach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału!
Rejestracja jest już otwarta!
www.ksb-nobel.heliohost.org/icbs/
www.wbbib.uj.edu.pl/nobel
icbs@gmail.com
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.

25-11-2021

Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.

25-11-2021

Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.

25-11-2021

ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji
epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania

25-11-2021

Europa po raz kolejny stała się epicentrum
pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".

25-11-2021

Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.

25-11-2021

Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.

25-11-2021

Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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