7. mezinárodní konference doktorandů
oborů experimentální biologie rostlin
MZLU Brno, 30.6. – 1.7.2009
konaná při příležitosti 90. výročí založení Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

„Noviny – co řekly nám rostliny“
•

Chcete vědět na čem pracují kolegové v oboru experimentální biologie rostlin? Přijeďte si
je poslechnout a navázat s nimi kontakt.

•

Chcete se připravit na obhajobu své disertační práce nebo prezentaci na mezinárodní
konferenci? Přijeďte si to vyzkoušet v přátelském prostředí!

•

Školitelé, chcete vidět své „nástupce“ prezentovat výsledky? Přijeďte a přispějte do
diskuse svými zkušenostmi!

Kam? Do univerzitního města Brna, na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu
Kdy? 30.6. – 1.7.2009
Přihláška a abstrakt: do 30.4.2009 – formuláře a další informace budou k dispozici na webu
http://kfrserver.natur.cuni.cz/csebr/
Jednací jazyk: angličtina
Cena za nejlepší prezentaci: 1. místo 5000 Kč, 2. místo 3000 Kč, 3. místo 2000 Kč
Organizace: MZLU v Brně ve spolupráci s ČSEBR, MU Brno a UK Praha
Kontakt:
e-mail:
Telefon:

ing. Helena Vlašínová, PhD.
vlas@mendelu.cz
+420 545 136 058

nebo Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.
rein@mendelu.cz
+420 545 133 344

7th International Conference of Ph.D. Students on
Experimental Plant Biology
MUAF Brno, Czech Republic, 30th June – 1st July 2009

Organized at the occasion of the 90th anniversary of Mendel University of Agriculture and Forestry

„News – what the plants told us“
•

Would you like to know what our colleagues are doing in the field of experimental
biology? Come and listen and contact them!

•

Do you want to be prepared for your PhD thesis defense or for presentation at an
international conference? Come and try it out in a friendly atmosphere!

•

Supervisors, would you like to see your “successors” presenting their results? Come and
contribute to the discussions with your knowledge!

Where?

To the university city Brno in the Czech Republic, to Mendel University of
Agriculture and Forestry

When?

30th June – 1st July 2009

Registration and Abstract: deadline before 30th April 2009 – forms and more information
will be soon available at
http://kfrserver.natur.cuni.cz/csebr/
Conference language:

English

Best presentation award:

1st place 5000 CZK, 2nd place 3000 CZK, 3rd place 2000 CZK

Organization: Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno in cooperation with the
Czech Society of Experimental Plant Biology, Masaryk University Brno, and Charles
University Prague
Contacts:
e-mail:
Phone:

Dr. Helena Vlašínová
vlas@mendelu.cz
+420 545 136 058

or

Dr. Vilém Reinöhl
rein@mendelu.cz
+420 545 133 344

