XXIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej
„Żywność – tradycja i nowoczesność”
VI International Session of Young Scientific Staff
„Food – tradition and modernity”
Szanowni Państwo,
w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

XXIII Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej
VI International Session of Young Scientific Staff
„Żywność – tradycja i nowoczesność”
która odbędzie się w Lublinie w dniach 24-25 maja 2018 r.
w hotelu Victoria Lublin (ul. Narutowicza 58/60)
Organizatorami wydarzenia są: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Sekcja Młodej Kadry Naukowej Polskiego
Towarzystwa Technologów Żywności oraz Sekcja Chemii Żywności Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Tematyka Sesji obejmuje:








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

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia. Streszczenia wykładów plenarnych i komunikatów
naukowych będą opublikowane w materiałach konferencyjnych. Pełne teksty prac, po uzyskaniu
pozytywnej recenzji, będą opublikowane w monografii naukowej. Z przedstawionych prac podczas sesji
Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze, które zostaną nagrodzone m.in. bezpłatną publikacją 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).
Terminy
do 15 marca 2018 - zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie streszczeń komunikatów naukowych
(na adres: smknlublin@up.lublin.pl)
do 15 marca 2018 - przesyłanie pełnych tekstów prac do druku w monografii
(na adres: smknlublin@up.lublin.pl)
do 15 kwietnia 2018 - wniesienie opłaty
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.

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 3 (z zasadami przygotowania posteru oraz informacją o programie Sesji) zostanie wysłany
na adres poczty elektronicznej do osób, które zgłoszą udział w Sesji

Zasady przygotowania tekstów prac (streszczeń i rozdziałów w monografii)
IMIĘ I NAZWISKO (TIMES NEW ROMAN, DUŻE LITERY, WYRÓWNANIE DO LEWEJ, CZCIONKA 11 PKT,
INTERLINIA 1,5)
Katedra/Zakład, Wydział, Uczelnia/Instytucja - bez adresu (Times New Roman, kursywa, wyjustowany, czcionka 11
pkt, interlinia 1,5)
(pusta linia, czcionka 11 pkt, interlinia 1,5)

TYTUŁ (TIMES NEW ROMAN, DUŻE LITERY, POGRUBIENIE, WYŚRODKOWANY,
CZCIONKA 12 PKT, INTERLINIA 1,5)
(pusta linia, czcionka 11 pkt, interlinia 1,5)
Marginesy: lewy 3,5 cm; prawy 4,0 cm; górny 3,8 cm; dolny 6,4 cm.
Tekst streszczenia: czcionka Times New Roman 11 pkt, tekst wyjustowany, interlinia 1,1. Nie dzielić wyrazów.
Wcięcie akapitowe: 0,5 cm.
Objętość streszczenia (łącznie z nazwiskami, adresami i tytułem) - jedna strona (maksymalnie 30 wierszy tekstu
głównego).
Objętość pracy do druku w monografii (łącznie z tabelami i rysunkami) - 1/2 arkusza wydawniczego (20000-22000
znaków ze spacjami).
Praca do druku w monografii - wymagania merytoryczne
W pracach badawczych należy wyodrębnić: Słowa kluczowe (4-6 słów), Streszczenie (objętość około 200-250
wyrazów), Wprowadzenie (zakończone celem pracy), Materiał i metody badań, Wyniki i dyskusja, Wnioski,
Literatura.
Prace przeglądowe powinny być podzielone nienumerowanymi śródtytułami na części rozpoczynające się
Wprowadzeniem do tematyki, a kończące się Podsumowaniem. Śródtytuły ustalają Autorzy.
Tabele, rysunki lub zdjęcia ponumerowane i wstawione do tekstu artykułu. Nie należy powtarzać tych samych
danych w tabelach i na wykresach. Rysunki i zdjęcia w kolorze monochromatycznym.
Tabele i rysunki należy podpisywać i opisywać czcionką TNR. Tytuły tabel (Tab. kolejny numer) umieszcza się nad
nimi a tytuły rysunków (Rys. kolejny numer) umieszcza się pod nimi. Wzory tekstów prac zamieszczone są na stronie
Sesji: http://mkn.ultra.edu.pl
Teksty prac przygotowane zgodnie z powyższymi zasadami należy przesłać na adres e-mail: smknlublin@up.lublin.pl
Nazwę pliku prosimy nadać wg schematu: Nazwisko_Imię_streszczenie.doc/ ; Nazwisko_Imię_monografia.doc

Artykuły napisane niezgodnie z wymogami edytorskimi będą odsyłane do korekty

Miło nam będzie spotkać się z Państwem w Lublinie!

