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24-26 października 2014, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Konferencja „GMO - szanse czy zagrożenia?” organizowana jest przez członków Koła
Naukowego Genetyki i Epigenetyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Projektu
„GMO – szanse czy zagrożenia?”, który ma na celu poszerzenie świadomości społeczeństwa
polskiego w tematyce organizmów modyfikowanych genetycznie. W ramach projektu
realizowany jest także konkurs na tekst popularnonaukowy „GMO – szanse czy zagrożenia?”.
Jest to druga edycja Konferencji.
Na Konferencję składają się: sesja posterowa oraz pięć sesji referatowych
obejmujących następujące bloki tematyczne: GMO w rolnictwie i ochronie środowiska, GMO
w medycynie, GMO w przemyśle, GMO a bioetyka, społeczeństwo, religia.
Każda z sesji tematycznych poprzedzona jest wykładami zaproszonych gości,
specjalistów w danej dziedzinie, będących zarówno zwolennikami, jak i przeciwnikami
GMO. W programie przewidujemy także wykłady specjalne na otwarcie Konferencji.
Prelekcje studenckie będą odbywały się po wystąpieniach gości specjalnych, a ich
celem będzie przedstawienie bardziej szczegółowych zagadnień z danej dziedziny. Każda
sesja będzie podsumowana półgodzinną dyskusją, której głównym zamierzeniem będzie
konfrontacja poglądów uczestników Konferencji.
Konferencja odbędzie się w języku polskim. Skierowana jest do studentów,
doktorantów, pracowników naukowych związanych z GMO, ale w szczególności do osób
nieposiadających doświadczenia w tej dziedzinie wiedzy.
Na dzień dzisiejszy potwierdzonymi gośćmi tegorocznej edycji wydarzenia
są prof. dr hab. Andrzej Kononowicz z Katedry Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej
i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego czy prof. dr hab. Leszek Woźniak z Katedry
Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej.
Zeszłoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W roli wykładowców
wystąpili wybitni polscy naukowcy, m.in.: prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Paweł
Golik, prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski czy dr hab. Katarzyna Lisowska. Wydarzenie
niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia wiedzy społeczeństwa na temat GMO.
Więcej informacji dotyczących Konferencji oraz całego Projektu „GMO – szanse czy
zagrożenia?” znaleźć można na stronie internetowej: www.gmo.epigen.arabidopsis.pl oraz
na fanpage’u konferencji: www.facebook.com/GMOSzanseCzyZagrozenia.
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