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FOBIA 2006
Druhé výroční setkání
Foto: El Marinero

BIOINFORMATICS, GENOMICS, GENOME ANNOTATION, GENE EXPRESSION DATA ANALYSIS, PROTEIN
ENGNEERING, PREDICTION OF PROTEIN STRUCTURE, PHYLOGENETICS, COMPUTATIONAL CHEMISTRY,
CHEMOINFORMATICS, HUMAN GENETICS, MICROARRAYS, SAGE, PROTEOMICS, DATA MINING, MOLECULAR
GENETICS, CELL BIOLOGY, PROTEIN FOLDING, GENOTYPING, STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIPS,
RNAI, MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION, COMPARATIVE GENOMICS, PROTEIN FOLDING, 3D MODELLING,
POSITIONAL CLONING, MULTIVARIATE STATISTICS, ENZYMATIC CATALYSIS, PROTEIN EXPRESSION

31.3.-1.4. 2006, Telč
Srdečně Vás zveme na druhé setkání Českých bioinformatiků, které se
bude konat v Univerzitním centru MU v Telči. Cílem setkaní je v
relativně neformální atmosféře vytvořit prostor pro výměnu nejnovějích
informací a zajímavých myšlenek z oblasti bioinformatiky, s důrazem
na interdisciplinaritu. Ta se jednak odrazí v účasti zástupců různých
vědních disciplin (chemie, biologie, informatika apod.), jednak v
zaměření diskusí a jednotlivých příspěvků. Loňského setkání ve Sv.
Jáně pod Skalou se zúčastnilo kolem 30 lidí, letos počítáme, že se počet
zúčastněných zvýší. Zveme každého se zájmem o tento vědní obor,
zvláště pak studenty, kteří mohou využít možnosti v pohodové
atmosféře a bez stresu konfrontovat svou práci s kolegy.

Předběžný program
Vstupní přednášky nových
členů FOBIE
Tutoriály k metodám a
nástrojům bioinformatiky
Studentské prezentace
Doprovodné akce
Registrujte se včas, pomůžete tím
organizátorům. Registrace po
28.2.2006 budou přijímány, ale
bez záruky zabezpečení ubytování
a času pro prezentaci.

Informace o setkání se budou průběžně objevovat na WWW stránkách
FOBIA http://fobia.img.cas.cz/fobia2006/. Přihlášky a případné
abstrakty příspěvků v rozsahu maximálně jedné stránky ve formátu RTF
nebo LaTeX s použitím templátu dostupného na uvedené webové
stránce (soubory: template.tex, template.rtf ) posílejte e-mailem na
adresu lexa@fi.muni.cz do 28.2.2006. Příjem e-mailu Vám bude
potvrzen.
Pro setkání počítáme s ubytováním v ceně do 400 Kč za osobu a noc, 4
jídly v souhrnné ceně do 300 Kč a určitou finanční výpomocí. Zájemci o
kvalitnější ubytování, výjimku ze stravovaní a prodloužení pobytu do
neděle, ať tak uvedou v registračním e-mailu. Začátkem března vydáme
druhý oběžník s podrobným programem, detailními informacemi o
ubytovaní apod.
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