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КОНФЕРЕНЦІЇ

7-й Міжнародний форум "Інноваційні технології в медицині"
Страна: Польша
Город: Білий Сток
Дедлайн: 05.11.2013
Дата начала: 05.12.2013
Дата окончания: 07.12.2013
Область наук: Медицинские;
Тип конференции: Международные;
E-mail Оргкомитета:
связь через сайт https://docs.google.com/forms/d/140qhpgyMmrbIYJTPDXfUWGb3BBv1AtpR2oCdUgM9Fo/viewfo
Организаторы:
Львівський ЦНІІ та НДО "Агенція Європейських Інновацій"
Телефон / Факс:
050 9292396
Оплата участия, проживания, питания:
Оргвнесок для українських організаторів виїзду (1200 або 1500 грн. в
залежності від форми олпати) оргвнесок польським організаторам
(стандартна ціна 100 євро або 400 злотих, для учасників групового виїзду
встановлено спеціальну ціну у розмірі 200 злотих) оплата проживання в
готелі (три ночі з 04 по 07 грудня), ми плануємо резервувати недорогий
готель недалеко від місця проведення форуму. Примітка. При сплаті
вищевказаних сум польські організатори забезпечують харчування учасників
під час форуму та участь у спільних банкетах.
Основні акценти форуму ITMED 2013 – поширення досвіду створення і
функціонування кластерів та технологічних парків у сфері біотехнологій і
медицини, практичні аспекти використання нових технологій у медичних та
оздоровчих закладах, підготовка нових міжнародних проектів, розвиток
трансферу технологій та ширше залучення малих і середніх підприємств до
впровадження новинок у медичні сфері.
Шановні колеги!
Щорічні форуми ITMED у Білому стоку та Біловежі стали платформою
спілкування та кооперації вчених, бізнесменів, менеджерів з європейських
країн, країн Східної Європи та скандинавських країн.
Цього року організатори форуму прагнуть залучити до участі у форумі
практикуючих лікарів та провідні медичні клініки. Це дозволить збільшити
коло потенційних партнерів та клієнтів для представників сфери науки.
Особливі сподівання покладаються на збільшення кількості малих і середніх
підприємств для підтримки яких Європейська Комісія планує збільшити

фінансування у діючих конкурсах та у наступній науково-технічній програмі
Horizon 2020.
Під час форуму ITMED 2013 Ви зможете представити власні розробки та
продукти, знайти партнерів для спільних проектів та бізнес-починань,
ознайомитись із веденням бізнесу у польських технологічних парках,
вивчити досвід організації інноваційної діяльності з метою втілення кращих
практик в Україні. Форум надає учасникам можливості виступу під час сесії,
представлення електронних плакатів (постерів) під час виставки, розміщення
буклетів та інших інформаційних матеріалів на виставці, а також організаційї
індивідуальних зустрічей потенційних партнерів.
Львівський ЦНІІ (www.cstei.lviv.ua) та НДО "Агенція Європейських
Інновацій" (http://www.facebook.com/InnoEU.UA, http://www.aei.org.ua )
пропонують Вам взяти участь у 7-му Міжнародному форумі "Інноваційні
технології в медицині", який буде проходити у Польщі у місті Білий сток з 5
по 7 грудня 2013 року.
Детальна інформація про тематику форуму, програму проведення, форми
подання заявки та опису пропозиції до співпраці знаходиться в англомовних
додатках до цього повідомлення (див. внизу сторінки). На Веб-сторінці
форуму знаходяться інформаційні матеріали англійською та польськими
мовами. Передбачається, що доповіді та презентації форуму будуть
здійснюватись англійською мовою.
Веб сторінка форуму ITMED 2013: http://bestofeast.mwci.eu/pl/itmed'13.aspx
Основні тематичні робочі семінари форуму:
MEDICAL ROBOTICS – Prof. Zbigniew Nawrat (Foundation of Cardiac Surgery
Development in Zabrze)
IMPLANTS IN ORTHOPEDICS – Prof. Ireneusz Kotela (Central Clinical
Hospital of the Ministry of Interior in Warsaw)
LAYERS AND COATINGS IN MEDICINE – Dr. Jacek Grabarczyk (Department
of Biomedical Engineering and Functional Materials – Lodz University of
Technology)
NANOPARTICLES IN MEDICINE – Prof. Piotr Niedzielski (Department of
Biomedical Engineering and Functional Materials – Lodz University of
Technology), Prof. Andre Chwalibog (Kopenhaga University)
INNOVATIVE MEDICINE – Dr. Piotr Dumania (Institute of Electron
Technology)
RADIOLOGY AND RADIOTHERAPY – Prof. Iwona Gisterek (Euromedic
Poland)
GENETIC IN ONCOLOGY – Prof. Jacek Gronwald (Pomeranian Medical
University)
BIONANOCELLULOSE IN REGENERATIV MEDICINE – Prof. Stanisław
Bielecki (Lodz University of Technology)
NANOSPIDER – Prof. Petr Louda (Technical University of Liberec)
Источник: http://cstei.lviv.ua/ua/item/882?mailid=...
Веб-сайт: http://bestofeast.mwci.eu/pl/itmed'13.aspx
__________________________________________________________________

Міжнародна науково-практична конференція «Медична наука та
медична практика в Україні: проблеми розвитку та взаємодії»
Страна: Украина
Город: Одесса
Дедлайн: 05.11.2013
Дата начала: 08.11.2013
Дата окончания: 09.11.2013
Область наук: Медицинские;
Тип конференции: Международные; Научно-практические;
Адрес:
м. Одеса, Гагаринське плато 5, ОК «Одеса»
E-mail Оргкомитета:
conf@medfoundation.od.ua
Организаторы:
Громадська організація «Південна фундація медицини»
Телефон / Факс:
+38 066 555 39 74
Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення
комплексного наукового розгляду сучасного стану медичних та
фармацевтичних наук в Україні та світі з залученням зусиль науковців,
аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які
досліджують проблеми формування, охорони та захисту здоров’я.
До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти,
студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з
України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими
дослідженнями у сфері медичних та фармацевтичних наук.
Мова конференції: українська, російська та англійська.
В рамках конференції планується робота наступних секцій:
Фармацевтичні науки
Клінічна медицина
Профілактична медицина
Теоретична медицина
Веб-сайт: http://www.medfoundation.od.ua/index.php
__________________________________________________________________
ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення та
розвиток української державності: актуальні проблеми державного та
регіонального управління на сучасному етапі розвитку суспільства»
Страна: Украина
Город: Київ
Дедлайн: 01.11.2013
Дата начала: 14.11.2013
Дата окончания: 14.11.2013
Область наук: Экономические; Юридические; Политология;

Тип конференции: Международные; Научно-практические;
Адрес:
м. Київ, вул. Фрометівська, 2, МАУП, корпус № 24 (Міжнародний
інформаційно-бібліотечний центр)
E-mail Оргкомитета:
m.a.u.p@ukr.net
Организаторы:
Міжрегіональна Академія управління персоналом, Міжнародна Кадрова
Академія, Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України
Телефон / Факс:
+380 (44) 490-95-08 (+ внутр. 13-47)
Оплата участия, проживания, питания:
Організаційний внесок становить 50 грн. (в тому числі й ПДВ). Кошти
можна внести готівкою в касу МАУП або переказом на р/р ПрАТ «Вищий
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» №
26008040388001 у ПАТ “ТАСкомбанк” МФО 339500, ЄДРПОУ 00127522,
призначення платежів: «Оргвнесок за участь у конференції 14.11.2013».
Окремо оплачується публікація тез у розмірі 20 грн. (в тому числі й ПДВ) за
сторінку, призначення платежу «Внесок за публікацію тез доповіді на
конференції 14.11.2013».
Веб-сайт: https://sites.google.com/site/kyivllacad
__________________________________________________________________
Гранти 2013-2014 р імені Фредеріка Бантінга для постдокторантів
(стажування в Канаді)
Щорічна програма грантів імені Фредеріка Бантінга (The Banting
Postdoctoral Fellowships) заснована Урядом Канади для підтримки участі в
науково- дослідних постдокторських програмах видатних молодих фахівців,
громадян Канади і іноземців.
За результатами конкурсу щорічно відбирається 70 кращих претендентів.
Стипендіати отримують по $ 70,000 (неоподатковуваних) на рік протягом
двох років. Повторне участь у програмі не допускається. У разі виділення
додаткових коштів кількість грантів може бути збільшено.
Учасниками Конкурсу можуть бути молоді фахівці, які отримали вчений
ступінь у галузі охорони здоров'я, природничих, технічних, гуманітарних або
соціальних дисциплінах, що демонструють видають дослідні та лідерські
якості. Гранти приблизно порівну розподіляються між трьома основними
напрямками , представленими в програмі - медициною , природними і
технічними, гуманітарними та соціальними науками.
Приймаючою організацією для стипендіата програми може бути
канадський або закордонний університет, дослідницький інститут, клініка,
некомерційна організація з потужною дослідницькою базою. Стипендіати,
які мають канадське громадянство і отримали освіту в Канаді, в якості
приймаючої сторони повинні вибрати закордонний університет або

організацію; іноземні фахівці та громадяни Канади, які отримали освіту в
зарубіжних університетах , приймаючою стороною вибирають університет
(підприємство) у Канаді .
Прийом заявок на участь у програмі 2013-2014 року закінчується
1 листопада 2013 .
__________________________________________________________________
Шановні колеги!
Економічний факультет Дніпропетровського національного університету
ім. Олеся Гончара готує до друку науковий журнал \"Вісник
Дніпропетровського університету. Серія: Економіка\", зареєстрований як
фахове видання, у якому можуть публікуватися результати досліджень з
економічних наук (див.: постанова президії ВАК України № 1-05/3 від
08.07.2009).
Відкрито набір статей до четвертого номеру 2013 року. Орієнтовний термін
виходу журналу – січень-лютий 2014 року.
ВИМОГИ до оформлення статей дивіться у вкладеному файлі або на сайті
видання за адресою http://vestnikdnu.com.ua .
У науковий журнал \"Вісник Дніпропетровського університету. Серія:
Економіка\" (http://vestnikdnu.com.ua) приймаються матеріали, що стосуються
результатів оригінальних науково-економічних досліджень і розробок.
Мова – українська, російська (за вибором).
Наукові статті, опубліковані в журналі \"Вісник Дніпропетровського
університету. Серія: Економіка\", організовуються редколегією у розділи, що
містять декілька статей одного загального і значущого тематичного напряму.
Кожна стаття супроводжується рецензією доктора економічних наук.
Статті авторів, які мають вчений ступінь доктора економічних наук, не
рецензуються.
Згідно з вимогами ВАК України стаття повинна містити актуальність
проблеми, аналіз останніх наукових досліджень, мету роботи, виклад
основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи подальших
наукових розробок у цьому напрямку, список використаної літератури.
Тексти
статей
приймаються
по
електронній
пошті
(e-mail:
vestnik79@gmail.com) у вигляді вкладеного файлу, виконаного згідно
наведених нижче вимог.
До статті додаються:
– відсканована рецензія доктора економічних наук;
– файл з відомостями про авторів (прізвище, ім'я, по батькові повністю,
науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, номери службового та
домашнього телефонів, поштова адреса, адреса електронної пошти). Якщо
авторів декілька – потрібно вказати, хто з авторів представляє авторський
колектив;
– ПІБ автора, назва статті, анотації та ключові слова – трьома мовами
(українською, російською, англійською).

Рахунок на оплату статті надсилається автору після первинного рецензування
його наукової праці. До первинного рецензування приймається лише повний
пакет документів
Для співробітників ДНУ вартість публікації дорівнює 32 гривні за 1
сторінку статті, виконану згідно вимог редакційної колегії.
Для авторів з інших ВНЗів вартість публікації становить 45 гривень за 1
сторінку статті, виконану згідно вимог редакційної колегії. У ціну включено:
публікацію статті у Віснику та поштові витрати з доставки авторського
примірника рекомендованим листом по території України.
На одну статтю (незалежно від кількості авторів) надсилається один
авторський примірник збірника тез. У разі потреби додаткові примірники
можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає
50 грн.
Контактний телефон у робочі дні з 9.00 до 17.00:
+38 (063) 65-11-984 Єпішко Марина Григорівна;
Також свої запитання надсилайте за адресою:
e-mail: vestnik79@gmail.com
З повагою,
редакційна колегія наукового журналу
«Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка»
__________________________________________________________________
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Уманський національний університет садівництва
Рада молодих вчених
ЗАПРОШЕННЯ
І Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених
(у заочній формі)
Вельмишановні колеги!
Уманський національний університет садівництва запрошує Вас взяти участь
у роботі
І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених
«Актуальні питання сучасної аграрної науки»,
яка відбудеться 14 − 15 листопада 2013 року.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Основні науково-практичні напрямки
1. Агрономія
2. Лісівництво та садово-паркове господарство
3. Харчова промисловість
4. Технічні науки
5. Економіка і підприємництво
6. Менеджмент
7. Загальноосвітні науки
Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез повинен становити одну − дві повних сторінки. Шрифт – Times
New Roman, 14 кегль, 1 інтервал, поля з усіх сторін по 20 мм.
Рекомендована структура тез:
1. Назва роботи (великі жирні літери).
2. Автор або автори роботи (великі літери), наукова ступінь, вчене звання
(малі літери).
3. Вищий навчальний заклад, місто, країна (малими літерами).
Таблиці, формули, графіки не приймаються.
Тези потрібно надіслати не пізніше 1 листопада на e-mail Ради
молодих вчених Уманського НУС: pivotbi@ukr.net, підготовлені в
редакторі Word та збережені у форматі doc. Разом з тезами необхідно
надіслати реєстраційну карту учасника та квитанцію про оплату, на
зворотній стороні якої вказати своє прізвище.
Тези будуть надруковані лише після того, як оргкомітет отримає всі
належні матеріали та квитанцію про оплату.
Вартість видання матеріалів: 100 грн − для науково-педагогіxних
працівників інших установ; 50 грн − для науково-педагогічних
працівників Уманського НУС.
Адреса для переведення оплати за публікацію поштовим переказом:
20305, Черкаська область,
м. Умань, вул. Інститутська 1,
Прокопчуку Ігору Васильовичу.
За додатковою інформацією звертатися:
(097)228-54-17 – Прокопчук Ігор Васильович

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ»
Шановні колеги!
Щиро запрошуємо Вас взяти участь у
Міжнародній науково-практичній
конференцій
«Сучасні проблеми та механізми фінансового управління», яка
відбудеться в м. Харкові 12-13 грудня 2013 р.
Мета конференції – обговорення актуальних питань, пов’язаних із
сучасними проблемами та механізмами фінансового управління, та
розробка науково-практичних рекомендацій щодо вирішення існуючих
проблем.
Секції конференції:
Секція 1. Сучасні проблеми та тенденції розвитку бюджетної політики.
Секція 2.Розвиток податкового інструментарію стимулювання
соціально-економічних процесів.
Секція 3.Проблеми та напрями реалізації монетарної та грошовокредитної політики.

Секція 4.Механізми фінансового управління на макрорівні.
В рамках конференції планується робота круглого стола: «Сучасні
виклики та тенденції розвитку фінансової системи країни».
За результатами конференції буде видано:
- статті у фаховому журналі (мова – українська, російська,
англійська);
- електронне видання тез доповідей (мова – українська, російська,
англійська).
- колективна монографія. Участь в монографії платна, на конкурсних
засадах. Оплата здійснюється після підтвердження прийняття
матеріалу до друку.
___________________________________________________________
VI Конференція з фізики рідкої речовини: сучасні проблеми
З 23 по 27 травня 2014 року на фізичному факультеті Київського
національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться VI
Конференція з фізики рідкої речовини: сучасні проблеми.
Останній день подачі заявки: 1 квітня 2014 року.
Наукові напрями конференції:
•Квантові рідини і розчини
•Молекулярні рідини, молекулярні розчини
•Іонні рідини, іонні розчини
•Іоно-електронні рідини (метали) та їх розчини
•Полімерні та біополімерні розчини
•Суміші фулеренів, нанотрубочок, наночастинок із рідинами
•Колоїдні системи: розчини із самоорганізацією, феророзчини; глиняні
суспензії
•Розчини в поровому середовищі
•Медичні і біологічні аспекти фізичних властивостей води та водних
розчинів
•Радіаційні аспекти фізики рідкого стану
•Критичні та надкритичні феномени в рідинах та в рідких системах
•Переохолоджені рідини. Перехід у скло.
Ресурс: https://sites.google.com/site/leonidbula...
_________________________________________________________________

Інформаційні повідомлення щодо проведення наукових форумів знаходяться у відділі
науково-технічної інформації
тел. 3-35-45

