ОГОЛОШЕННЯ
XІІ МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦІЯ
«МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ»
Одеса, 2017
З 29 травня по 23 червня 2017 року Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова http://onu.edu.ua/uk/ та Інститут мікробіології і вірусології ім.
Д.К. Заболотного НАН України http://www.imv.kiev.ua/index.php/uk/ за підтримки Міністерства освіти і науки України, Товариства мікробіологів України та Спілки біологів і біотехнологів Одеси проводять ХІІ Міжнародну Літню школуконференцію з Молекулярної мікробіології та біотехнології. Основний тематичний напрям ХІІ Міжнародної Літньої школи буде Біоінформатика.
У роботі Літньої школи візьмуть участь лектори із України, Швеції,
Польщі, Франції, Угорщини, Німеччини, Греції та випускники університетів
України, що працюють за кордоном. Для учасників знання англійської мови обов'язкове.
В межах Міжнародної Літньої школи з 20 по 23 червня буде проведено Міжнародну конференцію для молодих учених «Сучасні проблеми мікробіології
та біотехнології».
XІІ Міжнародна Літня школа
«Молекулярна мікробіологія і біотехнологія»
29 травня - 23 червня
До участі у Літній школі запрошуються молоді вчені та аспіранти. Організаційний внесок для учасників з академічних та навчальних закладів України сплачується у розмірі 500 грн., для інших учасників - 100 Євро (або 3000 грн.).
Заявки на участь у Літній школі надсилати до 8 травня на електронну адресу <tatkamic@onu.edu.ua> відповідальному секретареві Літньої школи Наталії Васильєвій.
Заявку для участі у Літній школі подавати у вигляді документа Microsoft Word
( *.doc(x) ), обов’язково вказати П.І.Б. (українською та англійською або англійською
для іноземних учасників), вік, посаду або рік навчання в аспірантурі, установу,
спеціальність, наукові інтереси.
Кількість учасників школи обмежена. Конкурсний відбір для участі у школі
завершується 10 травня! Повідомлення про результати відбору учасники отримають 11 травня.
Зверніть увагу, що крім занять в Літній школі учасники можуть взяти участь у
Міжнародній конференції «Сучасні проблеми мікробіології та біотехнології» та виступити з презентацією результатів власних досліджень, або заочно.
Заїзд для поселення в гуртожиток не раніше 29 травня. Відкриття та початок
занять - 29 травня о 11.00, закінчення занять – 20 червня.
Усі витрати на відрядження несе сторона, що направляє (дорога, проживання, харчування). За бажанням – можливе проживання у гуртожитку ОНУ за кошти
учасника.
Заняття проводяться на кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології
ОНУ за адресою Одеса, пров. Шампанський, 2.

ЗАЯВКА
на участь у ХІІ Міжнародній літній школії
Прізвище, ім’я та по батькові (укр. та англ) _____________________
_______________________________________________________
Рік народження____________, Спеціальність_________________
Місце роботи та посада___________________________________
_______________________________________________________
(повна назва установи, поштова адреса, телефон, е-mail)
Контактна адреса _______________________________________
_______________________________________________________
Наукові інтереси_________________________________________

