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Wstęp
Mamy zaszczyt przedstawić Państwu publikację, która jest efektem II Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat
nauki 2015”, która się obyła w dniach 10-11 września 2015 r. na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Organizatorem
konferencji jest Katedra Inżynierii Bioprocesowej, aktywnie wspierana przez afiliowane przy niej Koło Naukowe Młodych Inżynierów, oraz Akademickie Centrum
Badań i Rozwoju BioR&D.
Gościliśmy ponad 100 przedstawicieli z 30 jednostek naukowych z całego kraju.
Wysłuchaliśmy ponad 60 referatów oraz zobaczyliśmy 80 posterów. Duże zainteresowanie konferencją świadczy o tym, jak bardzo takie inicjatywy są potrzebne w gronie
młodych adeptów nauki. Mamy to szczęście, że młodzi pracownicy nauki zechcieli
się podzielić z nami swoimi pasjami naukowymi. Wierzymy, że takie inicjatywy są
potrzebne, a świadczyć może o tym liczba uczestników. Ufamy, że nasze spotkanie
było doskonałą płaszczyzną do wymiany poglądów na temat zagadnień dotyczących
bioekonomii, związanych z badaniami podejmowanymi przez studentów i doktorantów. Mamy nadzieję, że w ten sposób zachęcimy młodych pracowników nauki
do podejmowania wyzwań i rozwijania pasji naukowych i że nawiązane znajomości
zaprocentują w przyszłości współpracą naukową między młodymi pracownikami,
a co za tym idzie, między uczelniami i ośrodkami akademickimi. Zależy nam na tym,
żeby studenci jak najwcześniej wchodzili w świat nauki, a uczestnictwo w konferencji
i możliwość publikacji były ich pierwszym krokiem i doskonałą okazją, by zaistnieć
w świecie naukowym.
Efektem finalnym konferencji jest niniejsza publikacja zawierająca zbiór interesujących, a zarazem różnorodnych artykułów naukowych poruszających rozmaite
zagadnienia i problemy z obszaru nauk przyrodniczych i bioekonomii.
Składamy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej publikacji. Uczestnikom konferencji i autorom publikacji życzymy wielu
sukcesów naukowych.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Małgorzata Krzywonos
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