“Czasy się zmieniają - my też zmieniamy się z nimi…”
Pcha naprzód bieg historii. Kształtuje sploty wydarzeń, kreuje zmiany, plącze bieg
naszego życia, spaja pokolenia. Czas, zdaniem Owidiusza, “pożerca rzeczy”, towarzyszył
człowiekowi od zawsze. Dla każdego z nas nadchodzi czas narodzin, czas dorastania, czas
nadchodzącej starości, aż wreszcie nieuchronny czas śmierci. Podczas tegorocznej, trzynastej
już Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, pochylimy się nad znaczeniem
czasu i rolą, jaką czas odgrywa w życiu człowieka rozumianego jako jednostka, ale też gatunek.
Zaproszenie kierujemy do młodych badaczy zafascynowanych naturą człowieka, antropologów,
którzy w kwietniu 2018 roku raz jeszcze poruszą ideę Jana Czekanowskiego - wspomną, że
człowiek istnieje w dwóch strukturach: w przestrzeni, a także w czasie.

O KONFERENCJI:
XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna odbędzie się w dniach
13-15.04.2018 r. w Katedrze Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a jej
organizacji podejmie się SKN Antropologów “Juvenis”. Do wzięcia udziału serdecznie
zapraszamy studentów kierunków biologicznych oraz pokrewnych, a także doktorantów z całej
Polski. Motywem przewodnim będzie szeroko rozumiany czas, a w trakcie paneli dyskusyjnych
poruszone zostaną zagadnienia dotyczące ontogenezy, problematyki starzenia się organizmu,
ewolucjonizmu, antropogenezy, badań populacji historycznych, trendów sekularnych oraz
wielu innych.

WAŻNE DATY:
09.03. 2018r. - termin rejestracji uczestnictwa
16.03. 2018r. - termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
16.03. 2018r. - termin nadsyłania streszczeń
23.03. 2018r. - termin składania deklaracji uczestnictwa biernego
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WYSTĄPIENIA:
Warunkiem wzięcia czynnego udziału w XIII OSKA jest terminowe nadesłanie
streszczenia planowanego wystąpienia (ustnego lub plakatowego) wraz z recenzją opiekuna
naukowego w stopniu przynajmniej doktora, pozytywna recenzja Komitetu Naukowego oraz
uiszczenie opłaty konferencyjnej. Prace przeglądowe mogą mieć maksymalnie 2 autorów, prace
badawcze 5.
Ustne: referat 15-minutowy (+15-minutowa dyskusja po całym bloku tematycznym).
Posterowe: plakat formatu A1 (plakat należy wywiesić na czas trwania całej konferencji).

OPŁATA KONFERENCYJNA
Udział bierny w konferencji jest bezpłatny. Wysokość opłaty konferencyjnej dla
uczestników prezentujących swoje prace zostanie ogłoszona niebawem!

STRESZCZENIA:
Streszczenia wystąpień (ustnych oraz posterowych) należy przygotować według
poniższego wzoru:

Tytuł wystąpienia (Times New Roman 14, pogrubienie)
Autor1, Autor2, Autor3 (Times New Roman 10, podkreślić należy autora referującego)
1
Afiliacja, 2Afiliacja, 3Afiliacja
opiekun naukowy: dr Imię Nazwisko, afiliacja
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TTEKSTTEKSTTEKSTTEKSTTEKSTTEKSTTEKSTTEKSTTEKSTTEKSTTEKSTTEKSTTE
KSTTEKSTTEKSTTEKSTTEKSTTEKST (Times New Roman 12, maksymalnie 200 słów)
Słowa kluczowe: 3-5 słów niepowtarzających się w tytule (Times New Roman 12)
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