
 

 

Szanowni Państwo, 

w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 

 

XXII SESJI SEKCJI MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI  

oraz 

V INTERNATIONAL SESSION OF YOUNG SCIENTIFIC STAFF 

w Szczecinie w dniach 18-19 maja 2017 r. 

w budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,  

ul. Jagiellońska 20-21 

Organizatorami wydarzenia są: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności – Oddział Szczeciński 

we współpracy z Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie, Sekcja Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów 

Żywności oraz Sekcja Chemii Żywności Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 

Wiodącymi zagadnieniami poruszanymi na Konferencji będą: 

 przetwarzanie i utrwalanie żywności, 

 udoskonalanie procesów technologicznych, 

 bezpieczeństwo żywności, stosowanie dodatków do żywności, 

 analiza żywności, 

 chemia i biotechnologia żywności, 

 nowe produkty spożywcze, 

 obecne trendy w żywieniu człowieka, 

 substancje prozdrowotne i bioaktywne w żywności, 

 oraz zagadnienia pokrewne. 

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia i serdecznie zapraszamy do udziału czynnego  

tj. zaprezentowania prac naukowych w formie prezentacji ustnej lub posteru. Z przedstawionych prac Komisja 

Konkursowa wyłoni najlepsze, które zostaną nagrodzone m. in. bezpłatną publikacją w czasopismach Polish 

Journal of Food and Nutrition Sciences oraz ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość.  

Uczestników konferencji prosimy o przesłanie abstraktów zgłoszonych wystąpień (doniesień)  

w języku polskim i angielskim, prezentacji multimedialnych oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej, zgodnie z 



podanymi niżej terminami. Istnieje możliwość opublikowania pełnych tekstów oryginalnych prac naukowych 

w języku angielskim, po pozytywnych recenzjach, w czasopiśmie Folia Pomeranae Universitatis 

Technologiae Stetinensis Seria: Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica (10 pkt. MNiSW). 

Wskazówki dla Autorów znajdują się na stronie: 

www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/download/1/Wskazowki.pdf 

 

Informujemy, że drugiego dnia obrad językiem obowiązującym będzie język angielski. 

Zachęcamy zatem do przygotowania wystąpień i posterów w języku angielskim. 

 

Ważne daty: 

- przesłanie tematu doniesienia ustnego lub prezentowanego posteru – do 24.03.2017r.  

  (na adres: anna.sobczak00@gmail.com) 

- przesłanie abstraktów wystąpień konferencyjnych (doniesień) – do 31.03.2017r.  

  (na adres: anna.sobczak00@gmail.com) 

- przesłanie treści artykułów naukowych – do 31.03.2017r.  

  (na adres: natalia.krzeminska@zut.edu.pl@zut.edu.pl)  

- zgłoszenie udziału i wniesienie opłaty konferencyjnej – do 20.03.2017r. 

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

- przesłanie prezentacji multimedialnych – do 08.05.2017r. (na adres: mariusz.szymczak@zut.edu.pl) 

 

Opłata obejmuje: udział w Sesji, materiały konferencyjne, catering oraz wieczór w Filharmonii Szczecińskiej. 

Zachęcamy również do zapoznania się z dostępnym na stronie XII SSMKN przewodnikiem po Szczecinie - 

stolicy województwa zachodniopomorskiego oraz ciekawostkami architektonicznymi miasta 

(www.pttz.zut.edu.pl/konferencja_XXII/o-szczecinie/). 

Ramowy program Sesji oraz wymogi do przygotowania posterów zostaną podane w III Komunikacie 

i na stronie http://www.pttz.zut.edu.pl/konferencja_XXII/  po 15.04.2017r.  

 

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi do zgłaszanych doniesień. 

Wymogi do przygotowania doniesienia naukowego 

Treść doniesienia, podzielona na podrozdziały tj. Wstęp, Cel, Materiały i Metody i Metody, Wyniki, 

Wnioski, nie powinna przekraczać dwóch stron formatu A4 (4100 znaków bez spacji).  

Edytor: MS Word 

Układ marginesów: 2,5 cm z każdej strony 

Interlinia: 1,5 wiersza 

Wyrównanie: obustronne 

Czcionka podstawowa: Times New Roman 11 p (bez pogrubień w tekście) 



Tytuł: czcionka pogrubiona 12 p (wyśrodkowany) 

Nazwiska autorów: bez stopni i tytułów naukowych, 11 p  

Nazwisko osoby prezentującej pracę: czcionka pogrubiona  

Afiliacja: rozmiar czcionki 11 p 

Tytuły podrozdziałów: czcionka pogrubiona 11 p (wyśrodkowane) 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów wygłaszanych prac. Prezentacje powinny być 

przygotowane w programie Power Point, czas wystąpienia: 15 min.  

 

Miło nam będzie spotkać się z Państwem w Szczecinie! 

 

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

dr hab. inż. Izabela Dmytrów 

 

 

 

    

  


