
Opłata konferencyjna: 

- regularna 450 PLN, 

- dla członków PTTŻ 400 PLN, 

- dla studentów i doktorantów 350 PLN, 

- udział jednodniowy* 200 PLN, 

- udział bierny dwudniowy** 200 PLN. 
 

Opłata obejmuje: udział w Konferencji, materiały konferencyjne, obiady 

i przerwy kawowe, udział w uroczystej kolacji. Istnieje możliwość 

opublikowania najlepszych artykułów w czasopiśmie PTTŻ „Żywność. 

Nauka. Technologia. Jakość” za opłatą, którą autor wnosi bezpośrednio 

do wydawnictwa. 

*Udział jednodniowy nie obejmuje uczestnictwa w uroczystej kolacji. 
**Udział bierny nie obejmuje wygłoszenia referatu. 
 

Terminy: 

30.06.2019 - termin przyjmowania zgłoszeń,  

30.06.2019 - ostateczny termin przyjmowania abstraktów, 

30.06.2019 - ostateczny termin uiszczania opłat, 

30.09.2019 – ostateczny termin przyjmowania artykułów. 
 

Zgłoszenia do 30.06.2019 prosimy przesyłać drogą mailową: 

mgr Sylwia Ptak: dietkonf@ujd.edu.pl 
 

Opłatę konferencyjną należy wpłacać do dnia  30.06.2019 na konto: 

Raiffeisen Bank Polska S.A. 28 1750 0012 0000 0000 3785 3558 

z dopiskiem: Diet2019 + imię i nazwisko uczestnika 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166 
 

Adres Komitetu Organizacyjnego 

Katedra Dietetyki i Badań Żywności 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 

im. Jana Długosza w Częstochowie 

Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa 

tel: 34 361 49 18 wew. 163 

e-mail: dietkonf@ujd.edu.pl 

www.dietkonf.ujd.edu.pl 
 

KOMUNIKAT 2 

mailto:dietkonf@ujd.edu.pl


KOMITET NAUKOWY 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego  

prof. dr hab. inż. Danuta Kołożyn-Krajewska, 

UJD w Częstochowie, SGGW w Warszawie, PTTŻ, KNoŻiŻ PAN 

Członkowie 

dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD w Częstochowie, PTTŻ 

dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. UJD w Częstochowie 

prof. dr hab. Józef Drabowicz, UJD w Częstochowie 

prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik, UJD w Częstochowie 

dr hab. Hanna Mojska, prof. UJD w Częstochowie 

prof. dr hab. Wiesław Gworys, WSHiT w Częstochowie 

prof. dr hab. inż.  Anna Brzozowska, SGGW w Warszawie 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Dolatowski, IBPRS w Warszawie 

prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak, UR w Krakowie, PTTŻ, KNoŻiŻ PAN 

prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita, UP we Wrocławiu, PTTŻ, KNoŻiŻ PAN 

prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska, UR w Krakowie 

dr hab. inż. Mariusz Witczak, UR w Krakowie, PTTŻ 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Przewodnicząca: dr inż. Beata Mikuta 

Sekretarz: mgr Sylwia Ptak 

Członkowie: 
dr inż. Robert Gajda 

dr Piotr Rychter 

dr Anna Skoczyńska 

dr Małgorzata Szyrej 

mgr Marta Kocela 

mgr Kamila Lewicka 

mgr Magdalena Rudlicka 

mgr Diana Rogacz 

mgr Arkadiusz Żarski 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie od kilku lat kształci 

studentów na studiach I stopnia na kierunku dietetyka, a od bieżącego 

roku akademickiego także na II stopniu na kierunku żywienie człowieka i 

dietetyka. Z powodzeniem prowadzone są badania z zakresu technologii 

żywności i żywienia. Kadra korzysta z doświadczeń Wyższej Szkoły 

Hotelarstwa i Turystyki (WSHiT) w Częstochowie, która jako pierwsza w 

regionie kształciła studentów technologii żywności i żywienia.  

 

W roku 2017 podjęliśmy decyzję o kontynuacji konferencji naukowych 

organizowanych w WSHiT, zmieniając nieznacznie ich wiodącą tematykę 

na  ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE – DIETETYKA.  

 

W tym roku zapraszamy Państwa na konferencję, której podstawowym 

tematem będzie żywienie i dietetyka osób starszych. Głównym celem 

konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie zagadnień związanych 

z tą problematyką, zarówno z punktu widzenia żywieniowego, jak i 

organizacyjnego. Biorąc pod uwagę systematycznie wzrastającą liczbę 

osób starszych w społeczeństwie, temat ten jest niezwykle istotny dla 

dietetyków i technologów żywności, a także ekonomistów i socjologów.  

Biorąc to pod uwagę  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. 

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) 

 


