
                                             

Szanowni Państwo, 

 

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa oraz 

rozpowszechnienia informacji o Ogólnopolskim Sympozjum Biomedycznym ESKULAP 2014. 

W ramach Sympozjum proponujemy studentom i doktorantom możliwość uczestnictwa w Konferencji 

z szeroko rozumianej branży medycznej i nauk pokrewnych. Oferujemy możliwość wygłoszenia 

referatu bądź udział w sesji plakatowej, a także publikacji swoich artykułów w monografii 

wieloautorskiej. 

Pragniemy skupić młodych naukowców zainteresowanych takimi tematami jak: 

- biocybernetyka w medycynie; 

- choroby cywilizacyjne; 

- choroby nowotworowe; 

- inżynieria biomedyczna; 

- innowacyjne metody leczenia (terapie genowe/komórki macierzyste); 

- ekonomia i finanse projektów medycznych/placówek medycznych/firm branżowych. 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 6 -7 grudnia 2014 w Lublinie. 

Termin zgłaszania udziału w Konferencji mija 10 listopada 2014. 

Poniżej podajemy przydatne linki: 

http://www.sympozjum-eskulap.pl/ 
https://www.facebook.com/events/160014050835985/ 
https://www.facebook.com/Fundacja.TYGIEL 
 
Ufamy, że zechcą Państwo uczestniczyć razem z nami we współtworzeniu tego wydarzenia i wierzymy, 
że dostrzegą Państwo jego wartość. 

 

 

   Z wyrazami szacunku, 

       Monika Armuła 

      Specjalista ds. PR 

        Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 

 

 



                                             

Informacje o Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL: 

 

 

KRS: 0000524667 NIP: 9462649975 REGON: 061730828 

W szeregach Fundacji TYGIEL znajdują się osoby wywodzące się z rożnych dziedzin nauki. Jesteśmy 

otwarci na to by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem – jesteśmy zdeterminowani by działać na 

rzecz promocji nauki i szeroko rozumianego rozwoju. Prezesem zarządu Fundacji jest Kamil Maciąg. 

Uważamy iż nasza „interdyscyplinarność” w połączeniu ze zdeterminowaniem i chęcią działania są 

naszym atutem. W prywatnych i zawodowych portfolio szczycimy się realizacją wielu ciekawych i 

ambitnych projektów, w tym o zasięgu międzynarodowym. Są to przede wszystkim wydarzenia o 

charakterze cyklicznym: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „TYGIEL”; National Academic 

Seminar of Biotechnology Students & International Conference of Biotechnology Students; 

International Seminar of Biotechnology Students i wiele innych. 

Fundacja TYGIEL została założona we wrześniu 2014 roku. 

 

Cele Fundacji: 

a) wspieranie inicjatyw o charakterze naukowym, naukowo-badawczym i badawczo-wdrożeniowym; 

b) upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych i badawczych, 

c) wspieranie działań na rzecz poprawy jakości prowadzonych badań naukowych; 

d) promocja komercjalizacji wyników badań; 

e) rozwój innowacyjności i interdyscyplinarności; 

f) prowadzenie i wpieranie działalności edukacyjnej na rzecz wszechstronnego rozwoju i wzrostu 

poziomu edukacji społeczeństwa. 

Misja 

Motto misyjne: Zainicjować współpracę i nakierować efekty prac na rozwiązanie aktualnych 

problemów ludzi. 

Wizja 

Stworzyć największy i najbardziej prestiżowy branżowy panel dyskusyjny na świecie. 

 


