Opłata konferencyjna:
- dla uczestników 500 PLN,
- dla członków PTTŻ 450 PLN,
- dla studentów i doktorantów 400 PLN.
Opłata obejmuje: udział w Sesji, materiały konferencyjne, obiady
i przerwy kawowe, udział w wycieczce, publikację (po uzyskaniu
pozytywnej recenzji) w Czasopiśmie Instytutu Chemii, Ochrony
Środowiska i Biotechnologii AJD „Chemistry. Environment.
Biotechnology” (5 pkt.)
Istnieje możliwość opublikowania 5 najlepszych artykułów w czasopiśmie
PTTŻ „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” (13 pkt.) za opłatą, którą
autor wnosi bezpośrednio do wydawnictwa.
Terminy:
30.04.2017 - termin przyjmowania zgłoszeń,
30.05.2017 - ostateczny termin przyjmowania abstraktów,
15.06.2017 - ostateczny termin uiszczania opłat.
Zgłoszenia do 30.04.2017 prosimy przesyłać drogą mailową:
mgr Sylwia Ptak: dietkonf@ajd.czest.pl
Opłatę konferencyjną należy wpłacać do dnia 15.06.2017
na następujące konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378
z dopiskiem: Diet2017 + imię i nazwisko uczestnika
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8
Adres Komitetu Organizacyjnego
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa
tel: 34 361 49 18 wew. 163
e-mail: dietkonf@ajd.czest.pl
www.dietkonf.ajd.czest.pl

KOMUNIKAT 1

KOMITET NAUKOWY
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska,
AJD w Częstochowie, SGGW w Warszawie, KNoŻiŻ PAN, PTTŻ
Członkowie
dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. AJD w Częstochowie, PTTŻ
dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. AJD w Częstochowie
prof. dr hab. Józef Drabowicz, AJD w Częstochowie
dr Piotr Rychter, AJD w Częstochowie
prof. dr hab. Wiesław Gworys, WSHiT w Częstochowie
dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina, SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, UP w Lublinie
prof. dr hab. Jan Gawęcki, UP w Poznaniu
prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska, SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Lesław Juszczak, UR w Krakowie, KNoŻiŻ PAN, PTTŻ
prof. dr hab. Agnieszka Kita, UP we Wrocławiu, KNoŻiŻ PAN, PTTŻ
prof. dr hab. Andrzej Lenart, SGGW w Warszawie, KNoŻiŻ PAN
prof. dr hab. Piotr Palich, AM w Gdyni
prof. dr hab. Józef Sala, UE w Krakowie

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodnicząca: dr inż. Beata Mikuta
Sekretarz: mgr Sylwia Ptak
Członkowie:
dr Magdalena Myga-Nowak
dr Piotr Rychter
dr Przemysław Siemion
mgr Agnieszka Balińska
mgr Kamila Kapuśniak
mgr Grzegorz Kowalczyk
mgr Barbara Pawłowska
mgr Magdalena Roczkowska
mgr Arkadiusz Żarski
mgr Sandra Żarska

Szanowni Państwo,
W roku 2009 władze Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie,
na której realizowany był kierunek studiów technologia żywności i żywienie,
podjęły decyzję o zorganizowaniu cyklicznej konferencji nt. ŻYWNOŚĆ –
ŻYWIENIE – TURYSTYKA. Konferencje te były organizowane do 2014 roku.
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, kontynuuje kształcenie z zakresu technologii żywności
i żywienia człowieka, zapoczątkowane na WSHiT. Od roku 2016 realizujemy
kierunek dietetyka na studiach I stopnia. Pragniemy kontynuować także badania
i działalność naukową z tej tematyki. Podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu
konferencji naukowych, zmieniając nieznacznie ich wiodącą tematykę
na ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE – DIETETYKA.
W tym roku zapraszamy Państwa na konferencję, której podstawowym tematem
będzie żywienie w zakładach gastronomicznych. Głównym celem konferencji
jest przedstawienie i przedyskutowanie zagadnień związanych z szeroko
rozumianą gastronomią, fizjologią i żywieniem człowieka, a przede wszystkim
wprowadzaniem zarówno sprawdzonych jak i nowych diet w żywieniu
zbiorowym i indywidualnych posiłkach przygotowywanych przez firmy
cateringowe. Biorąc pod uwagę oczekiwania i zapotrzebowanie społeczne
na tego rodzaju ofertę oraz nowość i „modę” na dbałość o sposób żywienia
i „zdrowy” styl życia, wydaje nam się, że nie zabraknie tematów naukowych
do przedstawienia i przedyskutowania.
Na konferencję zaprosiliśmy grono najwybitniejszych naukowców, którzy
przedstawią referaty plenarne. Wszystkich Państwa zachęcamy do zgłoszenia
prezentacji ustnych lub posterowych.
Jak każdego roku zaprosimy Państwa na wycieczkę po Jurze KrakowskoCzęstochowskiej, którą poprowadzi Profesor Naszej Uczelni Marian Głowacki.
Wycieczkę zakończy niespodzianka kulinarna.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa.
Organizacja Konferencji:
 Przewiduje się wygłoszenie 6 referatów plenarnych przez zaproszonych gości
 Wszystkie prace będą prezentowane w formie 15 minutowych komunikatów
ustnych i posterów (Komitet zastrzega sobie możliwość kwalifikacji
zgłoszonych prac)

