
 

 

 

 

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej 

Instytut Technologii i Analizy Żywności 

Instytut Podstaw Chemii Żywności 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności – Oddział Łódzki 

Sekcja Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności 

oraz Sekcja Chemii Żywności Polskiego Towarzystwa Chemicznego 

 

zapraszają na: 

XXI Sesję Naukową SMKN 
 „Żywność od A do Z” 

 

12-13 maja 2016 w Łodzi 
 

Program naukowy: 

XXI 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 

od A do Z” 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. 

 

Prezentowane prace naukowe będą dotyczyły: 

 przetwarzania i utrwalania żywności,  

 udoskonalania procesów technologicznych,  

 bezpieczeństwa żywności, 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 ramach sesji będą prezentowane doniesienia ustne (10 min) oraz postery. Wzorem lat 

ubiegłych autorami doniesień powinni być młodzi pracownicy nauki. W przypadku dużej liczby 

chętnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo decydowania o formie przedstawienia 

wyników badań. 

Ważne daty: 

 do 29 lutego 2016 – zgłoszenie udziału w konferencji 

 do 31 marca 2016 – nadsyłanie streszczeń oraz wniesienie opłaty 

 25 kwietnia 2016 – II Komunikat 



 

 

Patronat honorowy: 

JM Rektor Politechniki Łódzkiej Prof. dr inż. hab. Stanisław Bielecki

 

Komitet organizacyjny: 

Przewodniczący:  

dr inż. Katarzyna Grzelak-Błaszczyk 

V-ce Przewodniczący: 

dr inż. Iwona Majak 

Przewodnicząca SMKN PTTŻ 

mgr inż. Monika Przeor – UP, Poznań 

Przewodnicząca SMKN PTChem 

mgr Małgorzata Przygodzka-PAN, 

Olsztyn 

dr inż. Elżbieta Karlińska 

dr inż. Monika Kosmala 

dr inż. Michał Sójka 

mgr inż. Michał Kurczewski 

mgr inż. Alicja Malik 

mgr inż. Lidia Mielcarz 

Komitet naukowy:  

Prof. dr hab. Janina Kamińska – PŁ, Łódź 

Prof. dr hab. Agnieszka Kita – UP, Wrocław 

Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska – SGGW, Warszawa 

Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz – PŁ, Łódź 

Prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka – UP, Poznań 

Prof. dr hab. Tadeusz Sikora – UE, Kraków 

Prof. dr hab. Henryk Zieliński – PAN, Olsztyn 

Dr hab. Małgorzata Dżugan,  prof. nadzw. – UR, Rzeszów 

Dr hab. Sylvain Guyot – INRA, Francja 

Dr hab. Lesław Juszczak, prof. nadzw. – UR, Kraków 

Dr hab. Joanna Leszczyńska – PŁ, Łódź 

Dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska – UP, Poznań 

Dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk – PŁ, Łódź 

Dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasik – SGGW, Warszawa 

Dr inż. Arkadiusz Żych – ZUT, Szczecin

 

Miejsce konferencji: 

XXI Sesja SMKN odbędzie się w hotelu „Ambasador” Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 8. 

Organizatorzy zapewniają możliwość rezerwacji noclegów z 11/12 i 12/13 maja w hotelu „Ambasador”. Pokój 

jednoosobowy – 160 PLN, pokój dwuosobowy – 180 PLN, pokój trzyosobowy-230 PLN za dobę (śniadanie 

w cenie pokoju). Chęć noclegu należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Noclegi płatne na miejscu. O 

zapewnieniu noclegu w hotelu Ambasador decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. 

 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia udziału należy dokonać na stronie internetowej http://smkn2016.p.lodz.pl/rejestracja.html  

do dnia 29.02.2016r. 

 

Streszczenia: 

Streszczenia należy przesyłać poprzez formularz elektroniczny na stronie WWW konferencji. Wytyczne 

dotyczące formatu streszczeń dostępne są na stronie: http://smkn2016.p.lodz.pl/streszczenia.html. 

 

W ramach Sesji przewiduje się możliwość opublikowania nagrodzonych prac w czasopiśmie „Żywność. Nauka. 

Technologia. Jakość” oraz „Polish Journal of Food and Nutrition Sciences”. 

Opłaty:  

Koszt uczestnictwa, obejmujący udział w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie oraz spotkanie 

integracyjne wynosi 500 PLN (dla Członków PTTŻ oraz PTChem) i 550 PLN dla pozostałych uczestników. 

Zaświadczenie o członkostwie w PTTŻ lub PTChem należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji: 

smkn2016.p.lodz.pl 
 

Kontakt: dr inż. Elżbieta Karlińska; smkn2016@info.p.lodz.pl; tel: 42 631-27-74 
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