
 

 

 

 

 

 

 

zapraszają na: 

XXII Sesję Naukową SMKN 
„Żywność – Dzisiaj i Jutro” 

 

18-19 maja 2017, Szczecin 
 

 

Program naukowy: 
XXII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej jest kontynuacją corocznych spotkań, których celem jest 
umożliwienie prezentacji dorobku naukowego doktorantów i młodych pracowników nauki. Konferencja 
umożliwia wymianę doświadczeń, poglądów w gronie młodej i doświadczonej kadry naukowej. Obecność i 
zaangażowanie podczas obrad jest dla młodych inspiracją i bodźcem do dalszego doskonalenia swojego 
warsztatu naukowego. Temat wiodący Sesji – „Żywność – Dzisiaj i Jutro” obejmuje cały obszar badań 
związany ze sferą żywności – zarówno pod kątem badań naukowych jak i sektora przemysłowego. Mamy 
nadzieję, iż tegoroczna sesja przyczyni się również do dalszej integracji środowiska związanego z szeroko 
rozumianą nauką o żywności i żywieniu. 
 
Tematyka Sesji: 

 przetwarzania i utrwalania żywności, 

 udoskonalania procesów technologicznych, 

 bezpieczeństwa żywności, stosowania dodatków do żywności, 

 analizy żywności, 

 chemii i biotechnologii żywności, 

 nowych produktów spożywczych, 

 obecnych trendów w żywieniu człowieka, 

 substancji prozdrowotnych i bioaktywnych żywności, 

 oraz zagadnień pokrewnych. 
 
W trakcie Sesji przewidziano wykłady plenarne,  komunikaty ustne,  sesję posterową, dyskusję panelową.  
 
Ważne daty: 

 do 15 lutego 2017 – zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opłaty konferencyjnej (500 zł) 

 do 24 marca 2017 – zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opłaty konferencyjnej (550 zł członkowie 
PTTŻ, 600 zł pozostali uczestnicy) 

 do  31 marca – przesłanie streszczeń doniesień naukowych (wystąpienie, poster) oraz pełnych 
tekstów prac do druku w monografii 

 dla osób chętnych istnieje możliwość umieszczenia pliku PDF prezentowanego posteru  na stronie 
Konferencji po 19 maja 2017 
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Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie 
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności – Oddział Szczeciński 
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Żywności 
oraz Sekcja Chemii Żywności Polskiego Towarzystwa Chemicznego 

International Session 
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Patronat honorowy: 
JM rektor ZUT w Szczecinie dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. 

 
Komitet organizacyjny: 

Przewodniczący: 
Dr hab. inż. Izabela Dmytrów  
V-ce przewodniczący: 
Dr inż. Anna Mituniewicz-Małek 
Skarbnik: 
Dr inż. Barbara Szymczak 
Sekretarz: 
Dr inż. Agnieszka Strzelczak 
Przewodnicząca SMKN PTTŻ: 
mgr inż. Monika Przeor – UP, Poznań 
SMKN PTChem: 
mgr Natalia Płatosz 
 

Członkowie: 
mgr inż. Izabela Daniel 
mgr inż. Joanna Fugiel 
mgr inż. Alicja Kokorniak 
dr inż. Natalia Krzemińska 
mgr inż. Alicja Sabat 
mgr inż. Maria Salmanowicz 
mgr inż. Paulina Stępkowska 
mgr inż. Paulina Tuma 
mgr inż. Paulina Uchwał 
mgr inż. Agata Waszczyk 

Komitet naukowy: 
Prof. dr hab. Agnieszka Kita – UP, Wrocław 
Prof. dr hab. Henryk Zieliński – PAN, Olsztyn 
Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska – SGGW, Warszawa 
Prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka – UP, Poznań 
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora – UE, Kraków 
Dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska – UP, Poznań 
Dr hab. Małgorzata Dżugan, prof. nadzw. – UR, Rzeszów 
Prof. dr hab. Lesław Juszczak – UR, Kraków 
Dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak – SGGW, Warszawa 
Prof. dr hab. Mariola Friedrich – ZUT, Szczecin 
Prof. dr. hab. Artur Bartkowiak – ZUT, Szczecin 
Dr inż. Arkadiusz Żych – ZUT, Szczecin 
 
 

 
Miejsce konferencji: 
XXII Sesja SMKN odbędzie się w nowym budynku  Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ul. Jagiellońska 20-21. 
 
Zgłoszenia: 
Zgłoszenia udziału należy dokonać na stronie internetowej 
http://www.pttz.zut.edu.pl/konferencja_XXII/rejestracja/  do dnia 24 marca 2017. 
 
Streszczenia: 
Streszczenia doniesień naukowych wystąpień i posterów należy przesłać w języku polskim i angielskim na 
adres agstrzelczak@zut.edu.pl.  Będą one opublikowane w materiałach konferencyjnych. Pełne teksty prac, 
po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w monografii naukowej. UWAGA – nagrody! 
Darmowe publikacje w czasopismach - jedna w Polish Journal Of Food And Nutrition Sciences oraz jedna w 
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość . 
 
Opłaty: 
Koszt uczestnictwa (bez noclegów), obejmujący udział w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie, 
spotkanie integracyjne oraz monografię naukową wynosi 500 PLN  (przy rejestracji do 15 lutego 2017) , 550 
PLN dla Członków PTTŻ i 600 PLN dla pozostałych uczestników. Zaświadczenie o członkostwie w PTTŻ należy 
dołączyć do formularza zgłoszeniowego. 
 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji:  

http://www.pttz.zut.edu.pl/konferencja_XXII/ 
 

Kontakt:dr inż. Agnieszka Strzelczak; e-mail agstrzelczak@zut.edu.pl; tel: +48 91 449 6536 
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