XV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna
Poznań, 10-12 czerwca 2022 r.
Komunikat 1
Szanowni Studenci i Doktoranci,
mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Was, sympatyków antropologii, nauk medycznych
i pokrewnych dyscyplin, na kolejną edycję Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji
Antropologicznej, której hasło przewodnie tym razem brzmi: „Rozum mistrzem wszechwiedzy,
czas mistrzem rozumu”.
Konferencja
Konferencja odbędzie się w Poznaniu, 10–12.06 2022 roku na platformie MS TEAMS,
a jej celem będzie przegląd badań i wymiana doświadczeń naukowo-badawczych młodych
naukowców (tj. studentów i doktorantów) z obszaru antropologii i nauk zajmujących się biologia
człowieka.
Podobnie jak poprzedni gospodarze, również i my dołożymy wszelkich starań, by najbliższa
konferencja miała zarówno ciekawe sesje tematyczne, w ramach których poruszane będą
bieżące zagadnienia w danych dziedzinach badawczych, jak i nietuzinkowe wykłady plenarne
wygłaszane przez wyjątkowych naukowców nie tylko z Polski.
Sesje tematyczne
Przygotowaliśmy dla Was aż 9 sesji tematycznych, w których z pewnością każdy znajdzie coś
dla siebie.
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Antropologia medyczna,
Auksologia/ontogeneza
Biologia populacji pradziejowych i historycznych
Prymatologia
Demografia i ekologia człowieka
Ewolucja człowieka
Biologia sądowa
Antropologia w naukach o kulturze fizyczne
Varia

Prezentacje konferencyjne
ustne: czas wystąpienia 15 minut
Warunki przyjęcia referatu
Przesłanie formularza zgłoszeniowego, streszczenia oraz formularza opiekuna

1. formularz zgłoszeniowy, formularz opiekuna i klauzula RODO https://tiny.cc/xvoska
2. streszczenie prezentacji konferencyjnej powinno zajmować maksymalnie 1 stronę A4
i zostać napisane zgodnie z poniższymi wytycznymi. Zapisane w formacie Microsoft Word należy
przesłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy xv.oska2022@gmail.com
wytyczne przygotowania streszczeń do druku:
wiersz 1 - tytuł pracy
wiersz 2 - pełne imiona i nazwiska autorów
wiersz 3 - afiliacja wszystkich autorów, adres e-mail autora korespondencyjnego
wiersz 4 - pusty
od wiersza 5 - tekst streszczenia (maksymalnie 250 słów)
wiersz przedostatni - 3-5 słów lub wyrażeń kluczowych, które nie są powtórzeniem słów
zawartych w tytule
wiersz ostatni – wskazanie sesji, do której powinno być zaliczone streszczenie
*czcionka Times New Roman 12p., interlinia 1,5 wiersza, marginesy
2,5cm, prosimy nie stosować wcięć, znaków specjalnych ani odwołań do
źródeł.
Każdy z uczestników może być pierwszym autorem tylko jednego streszczenia.

•
•
•
•

w przypadku prac przeglądowych konieczne jest podanie 3 najważniejszych pozycji
literatury naukowej,
autorem i współautorem streszczenia mogą być wyłącznie studenci i doktoranci,
streszczenia z dołączonym formularzem podpisanym przez opiekuna nie będą podlegać
dalszym recenzjom,
streszczenia bez akceptacji opiekuna naukowego będą oceniane przez recenzentów
powołanych przez Komitet Organizacyjny,

3. Opłata konferencyjna wynosi 0

zł

Ważne daty do zapamiętania

Do 30 kwietnia 2022 nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencji oraz streszczeń
Do 20 maja 2022 informacja o przyjęciu (lub nie) zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

