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Serdecznie zapraszają do udziału w: 

 

5. Konferencji Naukowej 
Metabolomics Circle 2018 

 
W konferencji wezmą udział krajowe, wiodące zespoły naukowe zajmujące się tematyką metabolomiki 
oraz zaproszeni goście z zagranicy. Konferencja słuŜy popularyzacji nauk ‘-omicznych’, a zwłaszcza 
metabolomiki oraz wymianie doświadczeń w zakresie analityki medycznej, mikrobiologii oraz badań 

metabolomicznych z obszaru farmacji, medycyny oraz weterynarii. Są to spotkania dojrzałych 
naukowców z młodymi adeptami nauki. Kluczowym zagadnieniem jest integracja oraz wymiana myśli 

naukowej w zakresie badań metabolomicznych oraz procesów zachodzących na poziomie komórkowym 
w kontekście diagnostyki medycznej i opracowania nowej generacji leków.  

Podczas konferencji prezentowane będą wykłady plenarne uznanych autorytetów z kraju i z zagranicy z 
tego zakresu (40 minut), wykłady sekcyjne dojrzałych naukowców (25 minut) oraz komunikaty ustne 

młodych naukowców (15 minut). Dodatkowo, planowana jest sesja plakatowa w formie 5 minutowych 
komunikatów ustnych, przeznaczona dla studentów i doktorantów. 

 
Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 października 2018r. 

w Hotelu Daglezja (Przysiek pod Toruniem) 
ul. Parkowa 2, 87-134 Przysiek 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 
Biuro konferencji Metabolomics’2018 

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki,  
Wydział Chemii UMK, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń 

 email: metabolomics_circle2018@wp.pl 
http://www.chem.uni.torun.pl/~pinez/metabolomics.html 

Formularz zgłoszeniowy  
5 Konferencja Naukowa. Metabolomics Circle 2018 

Zgłoszenie wstępne (naleŜy przesłać do 31 sierpnia 2018r.) 
(Proszę wypełnić literami drukowanymi) 

Prof.    Dr  hab.    Dr    Mgr inŜ.    Mgr    InŜ.   Pan     Pani 

Nazwisko: .................................................. Imię: .................................................... 

Jednostka: ...........................….................................................................................. 

Adres: ...........................…........................................................................................ 

Kod pocztowy:......................... Miasto: ................................. Kraj: ......................  

Tel.: ............................... ……E-mail: ...................................................................... 

Dane do faktury: ...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………. 

 Tak, zamierzam uczestniczyć bez prezentacji;               
 Tak, zamierzam uczestniczyć i zgłosić pracę pt.: 
...................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Forma:  referat   poster 

Warsztaty dla zainteresowanych (liczba miejsc ograniczona):   
 Tak       Nie 

                    ...............................  ................................... 
              Data                       Podpis 

Opłatę naleŜy wnieść na konto do dnia 15.09.2018r.: 
PTChem-Chemicus, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa, NIP: 525 257 65 35,  
BGś S.A. IV O. w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 

Nr konta: 21 2030 0045 1110 0000 0320 9360  z dopiskiem – Metabolomics’2018 
 

Koszty uczestnictwa: 
100 PLN - pełne uczestnictwo (nauczyciel akademicki) 

50 PLN – studenci (magistranci i doktoranci, za potwierdzeniem statusu) 

  
Kontakt:  
prof. dr hab. Bogusław Buszewski - Przewodniczący Komitetu Naukowego: (56) 6114308 
dr Małgorzata Szultka-Młyńska - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: (56) 6114307 
Biuro Konferencji: tel. (56) 6114308, (56) 6656039, fax: (56) 6114837 

Komitet Naukowy 
Dr hab. n. farm. Barbara Bojko – Collegium Medicum UMK 

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN – Wydział Chemii UMK 
Prof. dr hab. n. farm. Michał Markuszewski – Gdański Uniwersytet Medyczny 

Dr hab. Piotr Młynarz, prof. nadzw. – Politechnika Wrocławska 
Dr hab. Ewa Słomińska – Gdański Uniwersytet Medyczny 

Prof. dr hab. med. Ryszard  Smoleński – Gdański Uniwersytet Medyczny 
Prof. dr hab. Maciej Stobiecki – IBCh PAN Poznań 

Dr Rafał Szewczyk – Uniwersytet Łódzki 
Dr hab. inŜ. Wiesław Wiczkowski – ZCiBś PAN Olsztyn 

Podane kwoty zawierają podatek VAT. Koszt uczestnictwa zawiera: opłatę rejestracyjną,  materiały 
konferencyjne, przerwy kawowe, wystawę.  

Nie obejmuje kosztu noclegu. 
Streszczenie (jedna strona formatu A4) powinno być napisane przy uŜyciu czcionki 12 Times New 

Roman, z pojedynczymi spacjami. Tytuł: wielkimi literami. Autor(rzy): nazwisko po inicjałach imienia; w 
przypadku pracy zespołowej naleŜy podkreślić nazwisko autora prezentującego wyniki. Adres 

autora(ów): naleŜy podać pełny adres pocztowy i elektroniczny. Streszczenie naleŜy przesłać w formie 
elektronicznej (w formacie MS Word)  

do 21 września 2018 r. na adres: metabolomics_circle2018@wp.pl 
 
 


