Tisztelt Társasági Tagok!
Két felhívást szeretnék továbbítani, az IUSS WRB munkacsoportjának felhívását (többek
között talajosztályozási nyári iskolára), illetve a "Tudományos életpálya" kurzusra, mely
elsősorban PhD hallgatókat érint.
1. "Tudományos életpálya" tantárgy Keszthelyen
‘Tudományos életpálya’ címmel új, tömbösített tantárgyat hirdet a Georgikon Kar Keszthelyen.
A kurzus célja, hogy segítse a pályakezdő kollégákat kutatói karrierjük kialakításában és
előremozdításában. A résztvevők konkrét javaslatokat kapnak arra, hogyan lehet a
kutatómunkával járó sokrétű kötelezettségeket megtervezni, a feladatokat hatékonyan
végrehajtani és a célkitűzéseknek eleget tenni. Az előadások elsősorban a mester- és PhD
fokozat eléréséhez nyújtanak majd segítséget, ugyanakkor a kurzus nyitott egyetemi hallgatók,
pályakezdő kutatók és fiatal oktatók számára is a Pannon Egyetemről, sőt más oktatási és
kutatóintézményből is.
Időpont: 2018. december 6-7. (csütörtök-péntek)
Formája: négy előadó, előadónként 4x45 perces tömbösített előadássor
Helyszín: a Pannon Egyetem Georgikon Karának D épülete, 8360 Keszthely, Festetics út 7.
A kurzusról további információ az alábbi linken érhető el:
https://kutatas.uni-pannon.hu/index.php/hu/10-aktualis-hirek/48-tudomanyos-eletpalyaeloadassorozat-fiatal-kutatok-szamara-a-gergikon-karon.html
2. Peter Schad, az IUSS WRB munkacsoport vezetőjének felhívásai:
2.1. WRB Summer: Torun, Poland:
This event aims to help beginners using WRB or to enhance skills in soil classification, during
1-day indoor and 3-days intensive field activities.
Dates: 30th June - 5th July, 2019.
More information: https://sites.google.com/site/summerwrb/home
2.2. Mongolia:
This is the annual WRB field workshop, which in 2019 will be held in Mongolia.
Arrival: July 28, 2019.
Excursion: July 29 to August 9, 2019.
Departure: August 10, 2019.
A website will be established soon. Main organizer is Undrakh-Od Baatar from the Mongolian
Academy of Science.
I am sorry, this workshop is already full, and we already have a waiting list. But if you wish
to be added to the waiting list, please send me an email.
2.3.Field Workshop and Conference of the IUSS Commission Soil Classification:
Every 4 years, the IUSS Commission Soil Classification has a field workshop with a
conference. After South Africa 2016, it will be Mexico 2020.
Arrival: April 16, 2020.
Excursion from Cuatro Ciénagas to Querétaro: April 17 to 21, 2020.
Conference in Querétaro: April 22 to 24, 2020.

Departure: April 25, 2020.
A website will be established early in 2019. Main organizer is Norma García from the National
Autonomous University of Mexico.
These events are also listed
science.com/index.php?id=wrb.
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