ZGŁOSZENIE STRESZCZENIA
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu
lub zaprezentowaniem plakatu prosimy
o wypełnienie formularza rejestracyjnego
z zaznaczeniem opcji „uczestnictwo czynne”
oraz podaniem formy wystąpienia (ustna lub
plakatowa).
W przypadku wystąpienia ustnego prosimy
o wskazanie sesji tematycznej.
Termin nadsyłania streszczeń upływa
10 marca 2019 r.
Zakwalifikowanie streszczenia uzależnione
jest od pozytywnej recenzji Komitetu
Naukowego.
Organizatorzy przewidują publikację
streszczeń na płycie CD /lub w wersji
papierowej/
REGULAMIN STRESZCZEŃ
INFORMACJE DLA AUTORÓW STRESZCZEŃ

Teksty streszczeń referatów powinny być
napisane w języku polskim i /lub angielskim
i wysłane w formie elektronicznej na adres:
konferencja.pta2019@awf.krakow.pl
Kontakt telefoniczny : +48 12 683 14 32
kom. 501 451 875
Zakład Antropologii, AWF w Krakowie
al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
Streszczenia prosimy przygotować
w programie Microsoft Word, w formacie: doc
lub rtf, nie docx.
Strony powinny mieć marginesy 2,5 cm.
Tekst powinien być napisany czcionką Times
New Roman, wielkość czcionki 12,
z przedziałami liniowymi 1,5; bez podkreśleń,
kursywy czy pogrubień.
Streszczenie powinno mieć maksymalnie
objętość do 1800 znaków plus do 200
znaków biogram - nota biograficzna
o Autorze (noty biograficzne o Autorach)
publikacji (maks. do 200 znaków dla
każdego Autora) napisaną w 3. osobie,
wielkość czcionki 10.
Streszczenie powinno zawierać treści
dotyczące wstępu, celów pracy, materiału

i metod, wyników i wniosków oraz słowa
kluczowe (3-5 słów)
UKŁAD STRESZCZENIA
Prosimy o zachowanie następującego układu
streszczenia, treści umieszczać
w oddzielnych liniach w kolejności:
Imię i nazwisko Autora / Autorów
Afiliacja
Adres, numer telefonu i adres e-mail
Tytuł
Tekst streszczenia (z podziałem na części
składowe)
Słowa kluczowe w języku polskim
i angielskim (keywords)
W tekście streszczenia niedopuszczalne są
tabele, rysunki i ryciny.
W przypadku streszczenia angielskiego
prosimy również o umieszczenie nad
streszczeniem tytułu w języku polskim.
Prosimy o podkreślenie nazwiska autora
referującego (głoszącego) w przypadku
współautorstwa pracy.
Cytowany fragment tekstu prosimy pisać
w cudzysłowie.
W streszczeniu można podać informacje
dotyczące źródeł wsparcia finansowego,
w tym, na przykład, numer projektu
badawczego, w którym finansowanie
pochodzi.
Ta sama osoba może być pierwszym autorem
tylko 2 prac.
Formularz zgłoszenia streszczenia znajduje się
na oficjalnej stronie PTA wraz z III
Komunikatem
W razie jakichkolwiek wątpliwości
związanych z podanymi w komunikacie
informacjami prosimy o kontakt.
Adres do korespondencji:
Zakład Antropologii, AWF w Krakowie
al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
e-mail:
konferencja.pta2019@awf.krakow.pl

Dane osobowe jak lista uczestników
konferencji naukowej, adresy e-mail,
adresy jednostek naukowych są to zbiory
sporządzane doraźnie na potrzeby
XVII Konferencji Naukowej PTA - Kraków
2019 i nie będą nikomu udostępniane
(Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, Dz.U. 2018, poz.1000)
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w konferencji.
Z wyrazami szacunku,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Ryszard Żarów

