
IX edycja Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2017 

 już 18-19 marca 2017 r. 
 

Konferencja TYGIEL to cenione i popularne spotkanie środowiska naukowego: pracowników 

naukowych, doktorantów i studentów, którzy w interdyscyplinarnym gronie wymieniają się 

swoimi zainteresowaniami naukowymi, wynikami badań i pomysłami. Najbliższa, IX edycja, 

odbędzie się w Lublinie w dniach 18-19 marca 2017 roku. 
 

Celem dziewiątej edycji Konferencji Naukowej TYGIEL, która na stałe wpisała się w 

akademicki kalendarz wydarzeń, jest integracja naukowców oraz inspiracja do nawiązywania 

współpracy. Co roku setki naukowców z całego kraju dzielą się wynikami badań i nawiązują 

szereg kontaktów, które pozwolą im na dalszy rozwój kariery naukowej. 
 

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” to hasło Konferencji TYGIEL 
To właśnie interdyscyplinarność jest elementem charakterystycznym dla Konferencji 

TYGIEL. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w 

gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie 

nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań. Uczestnicy będą mieli 

możliwość prezentacji prac z najróżniejszych obszarów wiedzy, takich jak: 

- obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu; 
- obszar nauk przyrodniczych; 

- obszar nauk ścisłych; 
- obszar nauk technicznych; 

- obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; 
- obszar nauk humanistycznych; 

- obszar nauk społecznych; 
- obszar sztuki. 
 

Przedstawienie wyników na kilka sposobów 
W Konferencji można wziąć udział na wiele sposobów, tj. poprzez wygłoszenie prezentacji 

ustnej, przedstawienie posteru naukowego, czy też poprzez zgłoszenie rozdziału do 

monografii. Wszystkie te formy można między sobą dowolnie łączyć, bądź też skorzystać 

tylko z jednej z nich.  
 

Oprócz tego istnieje możliwość zgłoszenia swojego udziału w formie uczestnictwa biernego, 

które uprawnia do pełnego udziału we wszystkich elementach uwzględnionych w 

harmonogramie. Wydarzenie jest otwarte również dla osób zainteresowanych tematami 

poruszanymi podczas Konferencji, którzy mogą uczestniczyć w wykładach i dyskusji, bez 

konieczności uiszczenia opłaty konferencyjnej. 
 

Każda kolejna edycja staje się lepsza od poprzedniej 
Z roku na rok Konferencja TYGIEL trafia do coraz szerszego grona odbiorców i cieszy się 

wśród nich dobrą opinią. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła przeszło 550 naukowców z 

większości uczelni wyższych w kraju, reprezentantów każdego z województw.  
 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji. Więcej informacji dostępnych jest na 

stronie www.konferencja-tygiel.pl. 
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