
Opłaty 

Koszt uczestnictwa w Sesji: 

- 750 zł (bez noclegów) 

- 700 zł dla członków PTTŻ (bez noclegów) 

- 500 zł dla doktorantów (bez noclegów) 

 

Opłata obejmuje: 

- udział w Sesji,  

- materiały konferencyjne, 

- monografię naukową, 

- udział w spotkaniu towarzyskim, 

- obiady i przerwy kawowe. 

 

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 prezentacji jednego komunikatu 

naukowego (ustnie lub w formie posteru) oraz publikacji jednego pełnego 

tekstu w monografii naukowej. 

 

Opłaty prosimy kierować na konto: 

PTTŻ Oddział Lubelski 

BOŚ Bank S.A. O/Lublin 

78 1540 1144 2001 6403 8814 0001 

z dopiskiem: XLII Sesja KNoŻ PAN – imię i nazwisko uczestnika 

 

Terminy 
Zgłoszenie uczestnictwa (e-mail, formularz na stronie internetowej, fax, 

listownie) do 15 lutego 2015  

Przesłanie streszczeń wykładów plenarnych i komunikatów naukowych  

do 15 marca 2015 

Przesłanie pełnych tekstów prac do druku w monografii do 15 marca 2015 

Wniesienie opłaty do 15 kwietnia 2015 

 

KOMUNIKAT 3 (z zasadami przygotowania komunikatów ustnych i posterów 

oraz programem Sesji) zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej  

do osób, które zgłoszą udział w Sesji 

Komitet Nauk o Żywności  

Polskiej Akademii Nauk 
 

 
 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
 

 

 

 
 

oraz 

 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 

 

 
 

 

zapraszają na 
 

 

XLII Sesję Naukową Komitetu Nauk o Żywności 

Polskiej Akademii Nauk 

„ŻYWNOŚĆ-ZDROWIE-PRZYSZŁOŚĆ” 

 

Lublin, 25-26 czerwca 2015 r. 
 

 

 

 

KOMUNIKAT 2 



KOMITET NAUKOWY 

prof. dr hab. Izabella Jackowska - Przewodnicząca 

prof. dr hab. Barbara Baraniak 

prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski 

prof. dr hab. Waldemar Gustaw 

prof. dr hab. Jerzy Jamroz 

prof. dr hab. Joanna Matysiak 

prof. dr hab. Stanisław Mleko 

prof. dr hab. Irena Perucka 

prof. dr hab. Ewa Solarska 

prof. dr hab. Zdzisław Targoński 

 

dr hab. Urszula Gawlik-Dziki 

dr hab. inż. Paweł Glibowski 

dr hab. Radosław Kowalski 

dr hab. inż. Joanna Stadnik 

dr hab. inż. Dariusz Stasiak 

dr hab. inż. Dominik Szwajgier 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Przewodnicząca 

dr hab. inż. Joanna Stadnik - tel. (081) 462 33 41 

Z-ca przewodniczącego 

dr hab. inż. Małgorzata Karwowska - tel. (081) 462 33 41 

Sekretarz  

dr inż. Karolina Wójciak - tel. (081) 462 33 40 

Członkowie 

dr inż. Tomasz Czernecki 

dr inż. Anna Jakubczyk 

dr inż. Dariusz Kowalczyk 

dr Małgorzata Materska 

 

dr inż. Aldona Sobota 

dr inż. Anna Stój 

dr Monika Sujka 

dr inż. Marta Zalewska-Korona 
 

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 

fax: (081) 462 33 45 

e-mail: sesjapan@up.lublin.pl 

Zasady przygotowania tekstów prac 
 

IMIĘ I NAZWISKO (CZCIONKA TIMES NEW ROMAN 11 PKT, DUŻE 

LITERY, TEKST WYRÓWNANY DO LEWEJ, INTERLINIA 1,5) 

Katedra/Zakład, Wydział, Uczelnia/Instytucja - bez adresu (czcionka Times New 

Roman 11 pkt, kursywa, tekst wyjustowany, interlinia 1,5) 

(pusta linia, czcionka 11 pkt, interlinia 1,5) 

TYTUŁ (CZCIONKA TIMES NEW ROMAN 12 PKT, DUŻE LITERY, 

POGRUBIENIE, TEKST WYŚRODKOWANY, 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 główny: 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: Streszczenie (około 200-250 wyrazów),  

Słowa kluczowe (4-6 słów), 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 (w odcieniach szarości) ponumerowane i wstawione do tekstu. 

Tabele i rysunki należy podpisywać i opisywać krojem pisma tekstu głównego. Tytuły tabel 

(Tab. kolejny numer) należy umieścić nad tabelami a tytuły rysunków (Rys. kolejny numer) 

pod rysunkami, bez kropki na końcu (jeśli materiał jest zapożyczony, należy podać źródło). 
 

Teksty prac przygotowane zgodnie z powyższymi zasadami, należy przesłać na adres 

Komitetu Organizacyjnego w formie jednego egzemplarza wydruku oraz pliku 

elektronicznego na płycie CD w formacie MS Word (.doc/.docx).  

Schemat nazwy pliku: Nazwisko_Imię_streszczenie.doc/ Nazwisko_Imię_monografia.doc 
 

Szablony tekstów prac są dostępne na stronie Sesji: www.sesjapan.up.lublin.pl 
 

Prace przygotowane niezgodnie z wymogami edytorskimi będą odsyłane do korekty 

http://www.sesjapan.up.lublin.pl/

