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          Pořádající Masarykova univerzita a studentská organizace Biomania si vás dovolují upozornit na 
blížící se termín Studentské vědecké konference, která navazuje na úspěšné akce obdobného formátu 
z předešlých let. Letošní ročník, který se uskuteční 10. až 12. dubna v přívětivém prostředí přednáškového 
sálu Kanceláře veřejného ochránce práv na Údolní ulici v Brně, věnujeme problematice 
BIOMEDICÍNY. Záštitu nad konferencí převzali prof. Petr Dvořák, prorektor Masarykovy univerzity pro 
vědu a výzkum, a doc. Jaromír Leichmann, děkana PřF MU. 

     Konference je primárně určena bakalářským a magisterským studentům a doktorandům 
přírodovědných, medicínských a biomedicínských oborů ze všech českých univerzit a z Akademie věd. 
Mezinárodní atmosféru akce navodí stejně jako v loňském roce účast studentů z dalších zemí 
středoevropského regionu - Slovenska, Rakouska, Maďarska a Polska. Kdo SVK již zná, tak ví, že toto 
setkání nabízí studentům ojedinělou možnost vyzkoušet si v atmosféře profesionální konference své 
prezentační schopnosti před přátelským publikem, naučit se prezentovat v angličtině, diskutovat své projekty 
a seznámit se s mladými kolegy z jiných oborů a vysokých škol i mimo ČR.  

Příspěvky budou v roce 2013 rozděleny do čtyř tematických sekcí:  
Molecular Biology of Non-Oncological Diseasses 
Molecular Oncology 
Nucleic Acids Research in Biomedicine 
Tissue Engineering and Stem Cell Research.  
 
     S úvodní přednáškou konference vystoupí ve středu 10. dubna dr. Manuel Serrano, objevitel 
nádorového supresoru p16 z Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas v Madridu. Konferenci 
obohatí svými příspěvky i další zajímaví přednášející z Česka i ze zahraničí. Autoři nejlepší studentské 
prezentace a posteru v každé sekci obdrží hodnotné ceny.  

Podrobnější informace ke konferenci naleznete na www.biomania.cz/conference-2013. S registrací, která 
probíhá od 1.1.2013, neváhejte – kapacita konference je omezena na 150 účastníků.  

Těšíme se v dubnu na viděnou v Brně! 
 
Za organizační výbor SVK, 

Pavel Dvořák  
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