Konferencja pod honorowym patronatem JM Rektora PUM
KOMITET ORGANIZACYJNY XLVI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
PTA
„Non omnis moriar” medycyna i antropologia w badaniu przeszłości i przyszłości
człowieka”

Organizatorzy

Szczecin 26.07. 2017r.

KOMUNIKAT III
Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego XLVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Antropologicznego dziękujemy za zgłoszenia i przesłane streszczenia, które zaprezentują
Państwo w formie ustnej lub posterowej. To ogromny zaszczyt dla Nas zaprosić Państwa
w dniach 13-15 września 2017 roku do Szczecina, który po wielu latach będzie mógł gościć
wszystkich, którym bliskie są zagadnienia związane z antropologią, medycyną i genetyką
sądową, anatomią oraz z wieloma innymi pokrewnymi naukami medycznymi.
Spodziewamy się przyjazdu całej społeczności deklarującej przynależność do Polskiego
Towarzystwa Antropologicznego, jak również licznej reprezentacji Gości z kraju i zagranicy.
Od ostatniego Zjazdu miną niedługo dwa lata. To wystarczający okres, aby podzielić się
naszymi doświadczeniami, obserwacjami oraz możliwościami, które przed nami otwierają
nowe zdobycze nauki i techniki.
Podążając za oczekiwaniami środowiska akademickiego poszerzymy naszą ofertę Zjazdową
o sesje poświęcone medycynie i genetyce sądowej. Nasza propozycja włączenia w dyskusję
środowiska medycznego i biologów medycznych pozwoli nam zrozumieć ich oczekiwania
oraz potrzeby w kwestii naszych badań przeszłości i przyszłości człowieka. Spotkamy się
w gronie licznych specjalistów reprezentujących różne dziedziny i kierunki.
W tym miejscu chcemy zaznaczyć, że bardzo cieszy nas aktywny udział środowiska
studenckiego oraz doktorantów, którzy zaprezentują swoje osiągnięcia naukowe. W każdej
sesji przewidujemy wystąpienia zaproszonych wybitnych przedstawicieli z kraju jak
i z zagranicy oraz prezentacje prac z poszczególnych ośrodków akademickich.
Pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pobyt w Szczecinie
i XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Antropologicznego był wielkim wydarzeniem,
które pozostawi wiele wspaniałych wrażeń i wspomnień.
Do zobaczenia w Szczecinie!
Serdecznie zapraszamy!

Lokalizacja
Wykłady plenarne i sesje tematyczne odbywać się będą w budynku Rektoratu Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Rybacka 1. Sekretariat konferencji działać
będzie od 13.09. br. pod tym adresem.

PKS
PKP
Budynek Rektoratu PUM znajduje się w centrum miasta bardzo blisko dworca PKP
i PKS, hoteli Ibis, Novotel, Campanille, Elkasen. Szczegóły dotyczące dojazdu do Rektoratu z
innych miejsc noclegów proszę sprawdzić pod adresem: http://www.mpk.szczecin.pl/rozkladjazdy. Kierunek komunikacji miejskiej: Brama Portowa (tramwaje, autobusy).
Otwarcie i powitanie gości oraz uczestników konferencji odbędzie się w Auli PUM (parter).

Terminy
Konferencja zaczyna się w środę 13 września br. o godz. 11:00 wykładami
plenarnymi.
Rejestracja uczestników konferencji rozpocznie się w środę 13 września br. od godz. 9:00.
Walne zgromadzenie członków PTA odbędzie się w czwartek 14 września br. w Auli PUM
o godz. 17:00.
Konferencja zakończy się w piątek 15 września br. o godz. 14:00.

Prezentacje
Zgłoszone przez Państwa prezentacje zostały rozdzielone do sesji tematycznych, które
przydzielono stosownie do nadesłanych przez Państwa prac.
referat: czas wystąpienia 15 minut oraz 15 minut przeznaczone na dyskusję podsumowującą
sesję,
postery: plakat papierowy prosimy przygotować wg podanych wytycznych:
•

wymiary 110 cm wysokość i 90 cm szerokość

•
musi zawierać tytuł, nazwiska autorów wraz z afiliacją oraz treści rozdzielone na
wstęp, materiały i metody, wyniki badań, krótką dyskusję i wnioski.
•
Plakaty należy zawiesić w dniu otwarcia konferencji na tablicach oznaczonych
numerem podanym w programie konferencji.
•

Postery należy pozostawać na tablicach do zakończenia sesji.

•
Materiały do mocowania plakatów udostępnia organizator. Bardzo prosimy o zdjęcie
plakatu w dniu zamknięcia konferencji. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za plakaty
pozostawione na tablicach.
Sesja plakatowa odbędzie się w czwartek, 14 września br. w godz. 15:45–17:00. W tym
czasie Autorzy plakatów winni być obecni przy swoich plakatach, by moc udzielać wyjaśnień
zainteresowanym osobom. Zapraszamy do zapoznania się z pracami posterowymi w czasie
trwania całej konferencji.

Program
Szczegółowy program załączono w formie oddzielnych plików razem z III komunikatem.

Publikacje
W imieniu Redakcji Anthropological Review zapraszamy do publikacji pełnotekstowych
artykułów naukowych przygotowanych w oparciu o prezentacje konferencyjne i zgodnie
z wymogami redakcyjnymi czasopisma.
Opłata rejestracyjna obejmuje:
Wstęp na salę obrad, materiały konferencyjne, Obiad / Lunch, poczęstunek w przerwach.
Prosimy w czasie przeznaczonym na lunch posiadać identyfikator konferencyjny.

Imprezy towarzyszące
Spotkanie integracyjne plenerowe- rejs statkiem po Odrze zaplanowano na środę 13.09 br.
o godz. 19:00 z Nabrzeża Wieleckiego (Wały Chrobrego).
Bankiet wydany z okazji XLVI Zjazdu PTA w restauracji Stara Rzeźnia, na terenie wyspy
rzecznej w Szczecinie - Łasztownia, ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 14, która odkryje przed
Państwem niezwykły klimat i atmosferę Szczecina.
BARDZO PROSIMY O PRZESŁANIE INFORMACJI
PREFERUJĄCYCH
DIETĘ
WEGETARIAŃSKĄ
(anatomia@pum.edu.pl z tytułem konf. PTA)

OD
DO

UCZESTNKÓW
15.08.
br.

Noclegi
Z przyczyn od nas niezależnych proponowana w II komunikacie możliwość noclegów w DS.
przy ul Podgórnej jest nieaktualna. Dla zainteresowanych tańszymi noclegami informujemy,
że można skorzystać z 1 i 2 – osobowych pokoi gościnnych w Hotelu Eskulap (1 osobowy-70
zł, 2-osobowy-130 z łazienką) i akademiku PUM przy ul Dunikowskiego4 (1 osobowe
połączone łazienką- 54zł).

Rezerwacja pod numerem 914414300. Proszę koniecznie podać hasło
Konferencja PTA w celu uzyskania zniżki.
Faktury
Uczestnicy Konferencji PTA 2017, którzy potrzebują fakturę do rozliczenia opłaty
konferencyjnej jeszcze przed konferencją w czasie wakacji, proszeni są o krótką informację
e-mailową do Skarbnika Konferencji na adres: ewa.rebacz-maron@usz.edu.pl
Ponowne prosimy o podanie danych do faktury (niestety nie wszyscy podali w zgłoszeniu
dane do faktury), to bardzo ułatwi pracę i przyspieszy ich wysyłanie. W przypadku
przelewów zbiorowych prosimy jeszcze o podanie kwoty opłaty. Reszta faktur rozdawana
będzie w sekretariacie Konferencji (Rektorat PUM).

PODSUMOWNIE
•

Rejestracja uczestników konferencji środa 13.09.br. o godz. 9:00

•

Sekretariat konferencji będzie czynny codziennie w godz. 9:00-14:00 z możliwością
odebrania potwierdzenia udziału w konferencji, faktury za opłatę konferencyjną oraz
możliwość podstemplowania delegacji.

•

Otwarcie konferencji 13.09 br. o godz. 10:00.

•

Pierwszego dnia konferencji wykłady plenarne od godz. 11:00 w sali Auli PUM
(parter), ul. Rybacka 1.



Rejs statkiem w środę 13 09. br. o godz. 19:00.



Walne zebranie PTA 14.09 godz. 17:00.

•

Uroczysta kolacja-bankiet 14.09 br. godz. 20:00 restauracja Stara Rzeźnia
ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 14 (Łasztownia).
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Dr hab. n med. Aleksandra Gawlikowska - Sroka, PUM
Dr hab. n zdr. Monika Chudecka, US
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e-mail: pta@amu.edu.pl, anatomia@pum.edu.pl z tytułem konf. PTA
Adres do korespondencji
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej PUM w Szczecinie
ul. Powst. Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, ,tel.: 914661481 fax: 914661884
Informacje o konferencji dostępne w portalu PTA www.ptantropologiczne.pl wejście z zakładki Aktualności!
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