Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Wrocławski
zaprasza na

XXV Jubileuszową
Sesję Naukową Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ
„Przyszłość w żywności – żywność w przyszłości”
oraz
VIII International Session of Young Scientific Staff
„The future in food - food in the future”
Wrocław, 21-22 maja 2020 r.
PATRONAT HONOROWY
JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Sekcja Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
Sekcja Chemii Żywności Polskiego Towarzystwa Chemicznego

SZANOWNI PAŃSTWO,
XXV Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej i VIII International Session of Young Scientific Staff jest kontynuacją corocznych
spotkań utalentowanej i młodej kadry naukowej z kraju i ze świata, której celem jest wymiana poglądów
i doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej nauki o żywności i żywieniu.
Wiodący temat Jubileuszowej Sesji obejmuje cały obszar nauk o żywności poruszający również kwestie związane
z przyszłością, bo właśnie w rękach młodych naukowców jest przyszłość i kierunki rozwoju przemysłu spożywczego. Ufamy, że
Jubileuszowa Sesja spełni oczekiwania wszystkich biorących udział w tym wydarzeniu oraz przyczyni się do dalszej integracji
środowiska związanego z obszarem nauk o żywności i żywieniu.
TEMATYKA SESJI OBEJMUJE:
Bezpieczeństwo żywności i zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym
Bioaktywne i prozdrowotne składniki żywności
Chemia i biotechnologia żywności
Innowacje w technologii żywności
Świadomy producent i konsument – idea „Zero Waste”
Żywienie człowieka i dietetyka

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).
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MIEJSCE OBRAD
XXV Jubileuszowa Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej odbędzie się w Q Hotel Plus (ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław).
TERMINY
Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej https://smkn2020.wordpress.com do 15 lutego 2020r.
Przesyłanie streszczeń wykładów plenarnych i komunikatów naukowych do 15 marca 2020r.
Przesyłanie pełnych tekstów prac do druku w monografii do 15 marca 2020r.
Wniesienie opłaty do 15 marca 2020r.
OPŁATY
Koszt uczestnictwa w Sesji:
- 500 zł (bez noclegów)
- 450 zł dla członków PTTŻ (bez noclegów)
Opłata obejmuje udział w Sesji, materiały konferencyjne, monografię naukową, udział w spotkaniu towarzyskim oraz obiady i przerwy
kawowe.
Dalsze informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://smkn2020.wordpress.com.

Jesteśmy także w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/smkn2020/ oraz Instagram smkn_pttz_2020
Adres Komitetu Organizacyjnego

Opłaty prosimy kierować na konto

PTTŻ O/Wrocław
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław
tel: (071) 320 77 73 / 320 51 83
e-mail: xxvsmsmknwroclaw@gmail.com

PTTŻ Oddział Wrocławski
Bank PKO BP
23 1020 5226 0000 6002 0187 3413
W tytule: XXV SNSMKN + imię i nazwisko uczestnik

KOMUNIKAT 2 z informacją o zasadach przygotowania komunikatów naukowych oraz prac do druku w monografii
pojawi się w późniejszym terminie.
Informacje będą dostępne również na stronie internetowej https://smkn2020.wordpress.com

