X KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „ŻYWNOŚĆ XXI WIEKU – ŻYWNOŚĆ
PROJEKTOWANA”
MIEJSCE: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
Ul. Balicka 122; 30-149 Kraków
Planowany Harmonogram X Konferencji Naukowej PTTŻ „Żywność projektowana”
Kraków 22-23.09.2011 r.

W ramach konferencji przewiduje się wygłoszenie 10-12 referatów plenarnych oraz 3-5 prezentacji
wyników najciekawszych prac badawczych zgłoszonych przez uczestników (również jako referaty
plenarne). Zorganizowana zostanie także sesja posterowa-e-plakaty oraz dyskusja panelowa („okrągły
stół”) podsumowująca konferencję.
Referaty plenarne zostaną przedstawione w ramach 3 podstawowych sesji tematycznych:
1/ Rynkowo-marketingowe aspekty produkcji żywności projektowanej
2/ Techniki i technologie wykorzystywane do produkcji żywności projektowanej
3/ Aspekty dietetyczno-żywieniowe w projektowaniu żywności
Czwarta sesja będzie poświęcona prezentacji oryginalnych prac badawczych, ściśle powiązanych z
poruszanym na Konferencji tematem przewodnim. Organizatorzy konferencji będą starali się wybierać do
prezentacji tematy takich badań, które powstały we współpracy z przemysłem przetwórczym, bądź zostały
opracowane w aspekcie utylitarnym.
Osoby prezentujące referaty plenarne otrzymają dodatkowe powiadomienie – ze szczegółami
harmonogramu.
Przewidywane są prezentacje ustne wybranych posterów (e-plakaty) w postaci 5-10 minutowych
prezentacji w Power Point. Osoby, które zostaną poproszone o takie prezentacje zostaną powiadomione
odrębnym mailem, po kwalifikacji przez Komitet Naukowy konferencji.
UWAGA !!! OD DNIA 1 CZERWCA 2011
Bardzo prosimy wszelkie sprawy i zapytania kierować wyłącznie na adres sekretariatu konferencji
Dr Aleksandra Duda-Chodak
email: aduda-chodak@ar.krakow.pl
lub
Dr inż.Maria Walczyka
e-mail: mwalczycka@ar.krakow.pl

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 600 zł (dla członków PTTŻ - 550 zł, dla
nauczycieli szkolnictwa zawodowego - 180 zł) i obejmują:





udział w obradach i materiały konferencyjne,
udział w spotkaniu towarzyskim,
dwa posiłki,
przerwy kawowe.

Referaty plenarne oraz komunikaty naukowe w formie oryginalnych prac, będą publikowane
w monografii (z numerem ISBN).
Terminy
Nadsyłanie streszczeń referatów plenarnych i komunikatów naukowych: do 30 czerwca 2011 r.
Nadsyłanie tekstów referatów plenarnych i pełnych tekstów komunikatów naukowych (drukowanych
w monografii): do 15 lipca 2011 r.
Wniesienie opłaty konferencyjnej: do 31 lipca 2011 r.
Uwaga! 1 opłata uczestnictwa – publikacja 1 pełnego tekstu komunikatu w monografii
(kolejne – dopłata po 100 PLN)

Nr konta: 06 1020 2892 0000 5402 0194 3158
z dopiskiem: Żywność XXI

Zasady przygotowania tekstów prac
Imię i nazwisko (Times New Roman 10 pkt., Italic)
Jednostka organizacyjna
Odstęp 1,5 wiersza
TYTUŁ (TIMES NEW ROMAN 13 PKT. WERSALIKI, ODSTĘPY MIĘDZY WIERSZAMI
POJEDYNCZE)

Odstęp 2 wiersze
Streszczenie w języku polskim: Times New Roman 12 pkt.
Słowa kluczowe: Times New Roman 12 pkt., odstępy przed i po 6 pkt.
Odstęp 1 wiersz
Punkt główny, Times New Roman 12 pkt. pogrubiony, odstępy między wierszami pojedyncze,
odstęp przed i po wierszu 6 pkt.

Artykuł pisany w formacie Word, ustawienie rozmiaru papieru: szerokość 16,2 cm, wysokość
23,7 cm; marginesy: górny – 1,5 cm, dolny, lewy, prawy – 2 cm. Tekst pisany czcionką
Times New Roman 12 pkt., odstępy między wierszami pojedyncze, tekst wyjustowany,
wcięcie akapitu 0,5 cm. Proszę nie dzielić wyrazów. Powołania w tekście pracy na pozycje
piśmiennictwa – należy podawać w nawiasach kwadratowych, nazwisko autora i rok wydania
publikacji.
- wypunktowania od myślników, odstępy pojedyncze.
Podpunkty (Times New Roman 12 pkt., pogrubione, odstępy przed i po wierszu 3 pkt.)
Tabela (Rysunek) 1. Tytuły tabel i rysunków: Times New Roman 10 pkt., pogrubiony,
kursywą, odstępy przed i po wierszu 3 pkt., wyjustowany
Tytuły tabel na górze, a rysunków na dole (pod spodem)
Źródło: 9 pkt.
Literatura: w kolejności alfabetycznej
1. Nazwisko i inicjały imion, Tytuł kursywą, Wydawnictwo, Miasto rok. (9 pkt. odstępy
pojedyncze).
2. Nazwisko i inicjały imion, Tytuł kursywą, Nazwa czasopisma rok, t (nr), str-str (9 pkt.
odstępy pojedyncze).
Streszczenie w języku angielskim (Abstract): Times New Roman 9 pkt.
Objętość całego artykułu ze streszczeniami, rysunkami i tabelami powinna zmieścić się na
12-16 stronach (monografia). Publikowane będą również same streszczenia doniesień,
przygotowane według powyższych wymagań (do 1 strony maszynopisu).
Artykuły napisane niezgodnie z wymogami edytorskimi będą odsyłane do korekty do autorów

