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Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie zawiadamiamy, że III Forum EMR-PL odbędzie się w dniach 23 – 25 czerwca 2014 r. na 
Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Forum rozpocznie się w poniedziałek 23 czerwca o godz. 950, a jego program obejmie wykłady plenarne 
(40 min.), wygłaszane przez zaproszonych gości z zagranicy i krajowych specjalistów, wykłady (30 min.) oraz 
komunikaty (20 min.) dotyczące prac i osiągnięć zespołów, wyłonione przez Komitety Naukowy i Organizacyjny 
spośród nadesłanych zgłoszeń. Ponadto w drugim dniu Forum odbędzie się sesja posterowa. 

Planujemy również kolację konferencyjną oraz zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Maius po zakończeniu obrad, jako uzupełnienie programu merytorycznego konferencji. 

Wykłady plenarne wygłoszą: 

• Wojciech Froncisz (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Kraków) 

• Jerzy Krzystek (National High Magnetic Field Laboratory, University of Florida, USA)  

• Józef K. Mościcki (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Kraków) 

• Andrzej Ożarowski (National High Magnetic Field Laboratory, University of Florida, USA) 

• Czesław Rudowicz (Instytut Fizyki, ZUT, Szczecin) 
 

Szczegółowy program III Forum EMR-PL będzie dostępny na jego stronie internetowej: 
www.chemia.uj.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje/3forum-emr/program 

oraz zostanie rozesłany do Państwa pocztą elektroniczną. 
 
Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w Forum do dnia 16 maja poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego: 

www.chemia.uj.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje/3forum-emr/rejestracja 
 
Streszczenia wykładów, komunikatów i posterów w języku polskim lub angielskim (zredagowanych wg szablonu 
dostępnego na stronie internetowej konferencji) przeznaczonych do umieszczenia w drukowanych materiałach 
konferencyjnych prosimy przesłać do dnia 16 maja na adres: 

3forum-emr@chemia.uj.edu.pl 
Autorzy przyjętych wystąpień ustnych zostaną poinformowani o tym fakcie mailowo do dnia 30 maja. 
 
Koszty uczestnictwa w forum wynoszą: 
 

OPŁATA KONFERENCYJNA 

do 30 kwietnia po 30 kwietnia 
KOLACJA KONFERENCYJNA 

350 zł 400 zł 150 zł 

 
Mamy nadzieję, że program III Forum EMR-PL okaże się dla Państwa interesujący. Wszystkim uczestnikom 
życzymy owocnych obrad i udanego pobytu w Krakowie. 

 
 Komitet Organizacyjny III Forum EMR-PL 


