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zapraszają na

XXIII Sesję Naukową Sekcji Młodej Kadry Naukowej
„Żywność – tradycja i nowoczesność”
Lublin, 24-25 maja 2018 r.
Szanowni Państwo,
XXIII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej jest kontynuacją wieloletniej tradycji spotkań, które mają na celu wymianę
poglądów w zakresie nauk o żywności i żywieniu oraz integrację młodych środowisk naukowych z kraju i ze świata. Jest
również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w gronie kadry naukowej oraz przedstawicieli przemysłu
spożywczego. Tegoroczny temat wiodący Sesji obejmuje cały obszar badań zawiązany z żywnością w kontekście zarówno
tradycyjnych technologii jak i nowoczesnych metod przetwórstwa żywności.
Pokładamy nadzieję, iż tegoroczna Sesja spełni oczekiwania uczestników oraz stanie się forum wymiany doświadczeń
naukowych, jak również przyczyni się do dalszej integracji środowiska związanego z naukami o żywności i żywieniu.
Tematyka Sesji:
-

Technologia i biotechnologia żywności
Prozdrowotne cechy żywności
Trendy w żywieniu człowieka
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Inżynieria przetwórstwa żywności
Żywność regionalna i tradycyjna

Organizacja Sesji:
W trakcie Sesji przewidziane są wykłady plenarne, komunikaty ustne (w języku polskim i angielskim), sesje posterowe
(w języku polskim i angielskim) oraz wystawy i ekspozycje. Streszczenia wykładów plenarnych i komunikatów
naukowych będą opublikowane w materiałach konferencyjnych. Pełne teksty prac, po uzyskaniu pozytywnej recenzji,
będą opublikowane w monografii naukowej. Jedno zgłoszenie upoważnia do publikacji jednego pełnego tekstu w
monografii naukowej.
Przewidujemy nagrody dla najlepszych doniesień w formie bezpłatnej publikacji w czasopismach: Żywność. Nauka
Technologia Jakość (13 pkt), Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria (15 pkt), Polish Journal of Food
and Nutrition Sciences (15 pkt), Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stietinensis (9 pkt).
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dr Aneta Brodziak
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dr inż. Katarzyna Skrzypczak
dr Anna Wolanciuk
mgr inż. Małgorzata Góral
mgr inż. Klaudia Kałwa
mgr inż. Paulina Kęska
mgr inż. Anna Kononiuk
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Miejsce obrad Sesji
XXIII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej odbędzie się w hotelu Victoria Lublin (ul. Narutowicza 58/60). Istnieje
możliwość rezerwacji noclegów w Hotelu Victoria, w którym odbywać się będą obrady Sesji (opłata konferencyjna nie
obejmuje kosztów noclegu).
Koszt noclegu ze śniadaniem w pokoju 1 osobowym - 140 zł, w pokoju 2 osobowym - 95 zł/os. Noclegi uczestnicy
opłacają na miejscu. O zapewnieniu noclegu w hotelu Victoria decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Terminy
Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej http://mkn.ultra.edu.pl/rejestracja
do 15 lutego 2018
Przesyłanie streszczeń wykładów plenarnych i komunikatów naukowych do 15 marca 2018
Przesyłanie pełnych tekstów prac do druku w monografii do 15 marca 2018
Wniesienie opłaty do 15 kwietnia 2018
Opłaty
Koszt uczestnictwa w Sesji:
- 450 zł (bez noclegów)
- 400 zł dla członków PTTŻ (bez noclegów)
Opłata obejmuje udział w Sesji, materiały konferencyjne, monografię naukową, udział w spotkaniu towarzyskim,
obiady.
Dalsze informacje na stronie internetowej: www.mkn.ultra.edu.pl
Adres Komitetu Organizacyjnego
PTTŻ O/Lubelski
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Skromna 8/212, 20-704 Lublin
tel: (081) 462 33 41
e-mail: smknlublin@up.lublin.pl

Opłaty prosimy kierować na konto:
PTTŻ Oddział Lubelski
BOŚ Bank S.A. O/Lublin
78 1540 1144 2001 6403 8814 0001
z dopiskiem: Sesja MKN - imię i nazwisko uczestnika

KOMUNIKAT 2 (z informacją o zasadach przygotowania prac do druku) zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej
do osób, które zgłoszą udział w Sesji

