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Wstęp
W dniach 15-16 września 2016 r. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Młodych
Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat nauki 2016”. Konferencja na stałe już wpisała się w kalendarz wydarzeń naukowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Organizatorem tych cyklicznych spotkań jest Katedra Inżynierii Bioprocesowej, aktywnie
wspierana przez afiliowane przy niej Koło Naukowe Młodych Inżynierów oraz
Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D. Konferencja cieszy się rosnącą
popularnością, o czym świadczy coraz większe grono gości. W tym roku gościliśmy
ponad 150 przedstawicieli z 35 jednostek naukowych z całego kraju. Wysłuchaliśmy
87 referatów oraz zobaczyliśmy 80 posterów. Ta rosnąca liczba uczestników świadczy o zapotrzebowaniu na takie inicjatywy wśród młodych adeptów nauki.
Jako organizatorom zależy nam na tym, żeby zarówno studenci, jak i doktoranci
jak najwcześniej aktywnie wchodzili w świat nauki, a uczestnictwo w konferencji
i możliwość publikacji są dla nich pierwszym krokiem i doskonałą okazją, by zaistnieć w świecie naukowym.
Przed Państwem – w postaci niniejszej publikacji – prace przygotowane przez
naszych uczestników. Tworzą one zbiór różnorodnych tematycznie artykułów naukowych, poruszających rozmaite zagadnienia i problemy z obszaru nauk przyrodniczych i bioekonomii.
Składam podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego
opracowania. Szczególnie dziękuję Recenzentom, którzy poświęcili swój czas na
wykonanie recenzji. Uczestnikom konferencji i autorom publikacji życzę wielu sukcesów naukowych.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Małgorzata Krzywonos

