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Ar:g Research Center f.xthe Natural and Applied Sciences (RCNAS) katuwang ang Depruiamento 
ng :;:::iipiPc :r.g Unibersidad ng Santo Tomas (UST) ay magdaraos ng PambansanJ!. 
K~:.nrr~:eri:\L":!S~Y2;YiiJ Pa.ng-Agham <.\\.~l'.:?.:.:.:..l.~~:-".~o..<'•HH! ·~~l1\ · sa ika-14 hanggang ikay16 ng 
Nobyem~ re 2018 sa Thomas Aquinas Research Complex ng UST. Ito ay kaugnay ng pagdiriwang 
ng ika-25 :aon ng Panayam Pang-Agham na taon-taong isinasagawa ng RCNAS. 

Itata.J~f)():' sakur;1perensiya ang temaug "Masuhmg na Agba•n sa Wik.ang FiHpino." Pangunahin 
niwr.g b:y<.1.1ing mapayabong ang gamit ng wikang Filipino sa mga diskurso at talakayang 
siyenlipiKo at teknikaL Naninhvala kaming makakatulong ito sa pagsusulong ng adhikaing 
«Agham Psr:::. sa i..ahaf' at sa paglalahok ng ka.raniwang tao sa usaping pang-agham. 

Kmg,1a.y 1~i~:o, i:laanyayahan namin kayo, mga kapuwa ninyong akademiko at eksperto, at inyong 

mga gu::c sa Dibisyon na makilahok sa kumperensiyang ito. Ang huling a.raw ng pagpapatala sa 

\vebsite ~.y sa i!<.l::-19 ng Oktuhre 2018. Ang halaga ng pakikilahok av PbP ') _ooo Ka--.ama rito 
a."lg ;x1gkain para sa tatlong-araw na kumperensiya, mga materyales, at sertipiko. Para sa 
karagduga:-,g impormasyon tungkol sa kumperensiya. maari ninyong basahin ang mga kalakip na 

t1ycr. o k~ya.'y ::>isita!-un a11g aming website na hUJt:;,.f\\ \ :.U:'Ii-12:,!1?.11Jm.~L·'' · Para sa mga tanong, 
rnaru~ kzyong n1ag-email sa ! ;~ . : ~~-· .sh<~-~ '~-fl~tH~-t.h.~ · 

Mara:1·!~r:.g sal<L112.t at 1unay na makasusulong ang agham at telmolohiya sa ating bayan garnit ang 
"'··ika.J·tg. Fil:pir:.o: 
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KuMPERENSIYANG, 
AN·, 

uMasulong na Agham sa Wikang Filipino" 

Paanvava . . 
Malugod namin kavon!! inaanvavahan lumabok ....... ~ '-' ...... 

sa Pambansang Kumpcrensiyang Pang-agham 
na g:aganapin sa Unibersidad ng Santo Tomas, 
Manda sa ika-14 hanggang ika-16 ng Nobyembre 
2018. 

ltatampok sa Pambansang Kumpcrensiyang Pang-agham 

ang paglalahad sa wikang Filipino ng mga pag-aarai at 

saliksik sa rnasulong na paksa sa agham at teknolohiya. 

Lalahok sina National Scientist Dr. Lourdes Cruz at 

>JationaJ At1ist Dr. Virgilio Almario. kasama ang ilang 

kasapi ng National Academy of Science and Technology 

(NAST) at National Research Council of the Philippines 

(NRCP). 

ltinatanghal ang kumperens]ya bilang pagdiriwang ng ika-

25 taon ng Panayam Pang-agham na isinagagawa ng 

Research Center for the Natural and Applied Sciences ng 

UnibcrsiJad ng Santo Tom as. 

A.:ng Pambansang Kumperensiyang Pang-agham ay 

rnagkasamang 1 inataguyod ng Research Center for the 

Natural and Applied Sciences at Departmncnto ng Filipino 

ng Unibcrsidad ng Santo Tomas, at ng Komisyon sa 

Wikang Filipinio. 

• iampok na tagapagsaiita 

• National Scientist 
Lourdes Cruz 

• National Artist 
Virgilio Almario 

... -.. 
...... .. 

• CHED Commissioner 
Lilian de las Uagas 

• Academician 
Fabian Dayrit 

.. Academician 
Evelyn Mae Mendoza 

• Academician 
Fortunato Sevilla Ill 
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ltaguyod ang pan ana w na 

''agham para sa Jahat" sa 

pamamagitan ng paggam it 
ng wikang Filipino sa mga 

diskursong siyentipiko at 

teknikal. 

Magtampok ng isang pag

kakataon na magamit ang 

wikang Filipino sa ta1aka

yang pang-agham. 

~vlaisulong ang wikang 

Filipino bilang mid:yum sa 

mga diskurso at talakavan 
"' 

sa larang ng agham at tek-

nolohiya. 

Tatalakayin sa mga pana
yam ang ilang masulong na 

paksa sa mga lm·ang ng: 

~ Biyolohiya 
~ Kimika 

" Pisika 

.. Tnhinyeriya 

PANAWAGAN PARA S.L;\ 

PAPEL PANANALIKSII< 

,.\1 •• 

Hinhikayat na1nin ang mga akademiko; 
siyentipiko at rnananaliksik na 1naonasa b. 

ng papel pampresentasyon sa Pamban-
sang Kumperensiyang Pang-agha1n. 
Tvlay laang 20-minutos para sa 
paglalahad ng resulta ng saliksik na 
1s111agawa. 

Dapat maipasa ang abstrak online sa 
website ng kumperensiya bago ang ika-
30 ng Setyetnbre 2018. Nililimita sa 250 

salita para sa abstrak. Sundin ang 
pormat na nakalagay sa website: 

Ka.ilangan magpatala para sa kumperensiya sa 

pamamagitan ng Registration Form sa website: 

Ang kabuuang bayad para 

sa rehistrasiyon ay P2,000. Kasali dito ang gastos 

para sa tatlong araw na pagkain, libro ng abstrak, 

programa. at iba pang gamit ng kumperensiya. 

Para sa pagbayad, maan ttong ideposito sa BPI 

Savings account (Espafla Branch) ng Unibersidad 

ng Santo Tomas (Account no. 0 151-0000-45). 

Ipadala ang kopya ng BPT deposit slip sa 

para sa beripikasyon ng 

inyong bayad. Huwag kalimutang ilakip ang 

pangalan sa deposit slip. 
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F'AR.ASA 

Republic of the Philippines 
OFFICE OF THE PRESIDENT 

COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 

LAH.li.T NG TAGAPAMlJNO NG SENTRAL AT MGA 
Pfi..NRE.HIYONG TANGGAPA.t'll NG KOML.~ON 
l.AHA.TNG PRESIDENTE/ TAG-APANGULO NG MGA 
PA..."d:PURLIKO AT l).RIBADONG KOLEHIYOA'I' UNIBERSlDAD 

PAR'IL.()il?1\.SYON SA "PAMBANSANG KIJMPER.F.NSJYANH 
PAt"'lG-ACHAM" N.A INORGA.~ISA NG UNIBER.SlDAll NG SANI'O 
TOM..t\S NA GAGANAPIN SA NORYEMBRE 14·1.6, 2018 SA 
THOMAS AQlJINAS RF.SEARCH COMPLEX, UNIBERSIDAD NG 
SANTO TOMAS, MAYNU.A 

PETSA • Setyembr~ _7, ~018 __ _ =- -~---=~~.;;.;,;m;.;.~~~:.-.===========-=========== 

Alinsunod sa rnga pa.rtiku~ar na probisyon ng Republic Act (R.A.) No. 7722, na kilala rin bilang 
~Higb.er &iv.CL:4.ivnAc.tof 1994"', mah1~0d ua inicndorso ng Taoggapa.ng ito ang nasa bing aktihidad 
na inorgaoisa ng Unibers'idad ng Sa!Jto Tomas (US'f} katuwang ang Kornisyoo ng Wtkang Pllipi!1o 
{KWF) para sa wporta at -partisipasyon ngrnga kinauukulan sa mga aktibi.dad at progra.ma kaugnay 
ng r,mvaing ito. 

Ang seminar .na ito ay l>ukas sa !ahalng mga guro mula sa iba't ibang unibersidad at knlPhiyo. 

Ang pakikilahok ng rng<~ opisya.i, empley<Jdu o e..studyante mula sa mga pribadong l<olehiyo at 
unibersidad ay BOLt'NfARYO. Samantala, ang sinomang opisyal o empleyado ng mg,a 
pampubiikong kolehiyo at unibc.rsidad na n.agnanais lumahok sa nasabing al..'tibidad ay 
pinaaalalahanao sa waswng paggamit ng pondo ng gob:;•erno alinsunod sa Depa:rtment. of Budgei 
and Mcmagem.en.t (Dmvl] NG1iona1 Bud!)et Circular (NBC) No. 563-

1)<l!'d sa iba ;;;mg. deta.ly€! at imJY.>rrnasyon, maaring makipag~ug;nayan sa &cretarlat nr, 
kump~rensiya sa tel·~pouo blg. (00) 406-16u lokal4037 0 mag--tmail sa t.r;J)t_gh~ID..@&m'-lJI,J:Qfl1. 

Hin.ihllin6ani!. malawakang pagpapalr.ganap ng kalatas na ito. 

J. I'ROSP~VERAIII, OPA 
P;munumparang Pinuno 
Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon 

Higner Educ~tion D\!velJJp:nant Center Building. C.P. Ga1fcia Ave., UP Campus. Diliman, Quezon City, Phifipp1nes 
Web Site: www.ctsid.g;;vJ:oJl Tel. Nos. 44~ -11n. 385-43~1. 44i-i169, 441·1149, 441·1170. 441-1215, 392-5296. 441-122-0 

4-4 i·l:£2f.. 9E18-0002, 44'<·C75G. 441-1224, 441-1235 .. {4 1-1255, 411-8910, 441-1171, 352-~871 
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