
 

 

 

 

 

III Konferencja Naukowa Nauka o Zbożach 

„Nauka o Zbożach – osiągnięcia i perspektywy” 

 

Lublin, 22-23 września 2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pod patronatem 

JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

oraz 

Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Lublinie  

 

 



Tematyka Konferencji 

 Doskonalenie rodów zbóż  

 Współczesne trendy w przetwórstwie surowców zbożowych  

 Produkty zbożowe jako źródło składników bioaktywnych 

 Produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia żywieniowego m.in. żywność 

bezglutenowa, zbożowa żywność funkcjonalna  

 Produkty zbożowe w żywieniu człowieka 

 Zbożowe produkty ekologiczne  

 Badania aplikacyjne z zakresu uprawy i technologii zbóż 

 Bezpieczeństwo zdrowotne zbóż i produktów zbożowych 

 

 

 

Terminarz 

Zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie 

opłaty konferencyjnej do 24.06.2022 r. 

Komunikat nr 2: 30.06.2022 r. 

Nadsyłanie streszczeń do 31.07.2022 r. 

 

Komitet Naukowy 

dr hab. Aldona Sobota, prof. UPL – 

przewodnicząca 

prof. dr hab. Dariusz Dziki 

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska 

prof. dr hab. Grażyna Podolska 

prof. dr hab. Iwona Konopka  

prof. dr hab. Sylwia Mildner-Szkudlarz  

dr hab. Krzysztof Buksa, prof. URK 

dr hab. Anna Czubaszek, prof. UPWr 

dr hab. Agnieszka Nawrocka 

dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak 

dr hab. Dariusz M. Stasiak, prof. UPL 

 

Miejsce obrad 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  

ul. Skromna 8 

20-704 Lublin 

 

 

Komitet Organizacyjny 

dr inż. Piotr Zarzycki – przewodniczący 

dr inż. Anna Wirkijowska – v-ce 

przewodnicząca  

dr inż. Justyna Libera – sekretarz 

mgr inż. Katarzyna Serewa – skarbnik 

dr hab. Aldona Sobota, prof. UPL 

dr inż. Jarosław Mazurkiewicz 

dr Renata Welc 

mgr inż. Dorota Teterycz 

mgr inż. Paulina Łysakowska 

mgr inż. Ada Krawęcka 

 

 

 

Formy prezentacji 

Zgłoszone prace będą prezentowane w formie referatów (do 15 min) lub e-posterów (do 5 min) 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów w przypadku dużej ilości zgłoszeń 

 



Opłaty za uczestnictwo 

Opłata wynosi 1000 zł brutto i obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, 

wyżywienie w tym dwa obiady i uroczysta kolacja.  

Dodatkowo dla osób chętnych wycieczka fakultatywna (zwiedzanie winnicy w Kazimierzu 

Dolnym, połączone z degustacją wina). Koszt wycieczki zostanie pokryty przez sponsorów. 

Prosimy o zadeklarowanie chęci udziału w elektronicznej zakładce w trakcie składania 

streszczenia.  

 

Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.  

Uczestnikom konferencji przedstawione zostaną propozycje noclegów  w hotelach 

zlokalizowanych w pobliżu miejsca obrad – szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie 

na stronie internetowej konferencji oraz w komunikacie nr 2 

Opłatę należy kierować na konto 

Bank PKO SA  nr  rachunku: 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807 

Uniwersytet  Przyrodniczy w Lublinie 

ul. Akademicka 13 

20-950 Lublin 

 

Tytuł wpłaty: „NOZ- Nauka o Zbożach, Imię i Nazwisko” 

Prosimy nie łączyć wpłat za kilku uczestników w jeden przelew zbiorczy  

 

Publikacje 

Spośród prezentowanych prac Komitet Naukowy wybierze trzy najlepsze, których autorzy 

uzyskają możliwość bezpłatnego opublikowania swoich prac (po pozytywnych recenzjach 

wydawniczych) w wysoko punktowanych czasopismach z listy MEN (International 

Agrophysics, Foods, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences). 

 

Formularz rejestracyjny, szablony streszczeń oraz dodatkowe informacje znajdą 

Państwo na stronie internetowej: 

https://up.lublin.pl/noz2022/ 

 

Kontakt z biurem Konferencji: 

Dodatkowe informacje oraz kontakt z organizatorami możliwy jest pod numerami telefonów: 

Tel. +48 81 462-33-15,  462-33-16,  462-33-17 

oraz adresem e-mail: e-mail: kontakt.noz@up.lublin.pl 

https://up.lublin.pl/noz2022/
mailto:kontakt.noz@up.lublin.pl

