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Szanowni Państwo,  

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów 

Studenckiej Konferencji Antropologicznej

Mamy nadzieję, że po okresie pandemii 

w Łodzi! 

 

Podczas konferencji planowane są następujące formy 

 wystąpienie ustne (15 
 poster (format A1). 

 

XVI OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA 
ANTROPOLOGICZNA 

Letum non omnia finit” 

 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

21-23 kwietnia 2023r. 

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do wzięcia udziału w XVI Ogólnopolskiej 

Studenckiej Konferencji Antropologicznej.  

po okresie pandemii i konferencji online, spotkamy się w licznym gronie

Prezentacje konferencyjne  

Podczas konferencji planowane są następujące formy prezentacji 

 minutowa prezentacja multimedialna); 

 

XVI OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA 

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

udziału w XVI Ogólnopolskiej 

kamy się w licznym gronie 



Przesyłanie zgłoszeń udziału w konferencji odbywa się przez poniższy formularz : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WO-

nppgkPmLJPnYu18UYVlBhUOFg4VVpOSTlYSERVSExSV0RROEVNS0RYSi4u 

Prosimy zwrócić uwagę, iż obowiązkowe jest także załączenie do zgłoszenia 

zaświadczenia opiekuna, akceptującego treść zgłoszenia (wzór w załączniku). 

Podstawowe informacje organizacyjne: 

Zarówno czynni, jak i bierni uczestnicy, którzy wypełnią zgłoszenie udziału poprzez 
aplikację Microsoft Forms oraz dokonają do 20.03.2023r. opłaty konferencyjnej 
otrzymają materiały konferencyjne z certyfikatem potwierdzającym uczestnictwo, obiady 
oraz wstęp na bankiet. 

 

WZÓR ABSTRAKTU:  

Imię i Nazwisko: 

Koło Naukowe (jeżeli dotyczy): 

Afiliacja (Wydział, Instytut, Uczelnia):  

e-mail:  

Opiekun/opiekunowie pracy: 

Tytuł pracy 

(linijka wolna) 

tekst streszczania, tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst 
streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst 
streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst 
streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst 
streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst 
streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst 
streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst 
streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst 
streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst 
streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst 
streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst 
streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst 
streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst 
streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst 
streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst 
streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst 
streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania tekst streszczania 



 
Wytyczne dotyczące formatowania 

Tekst :  

 czcionka Times New Roman,

 wielkość czcionki 12,  

 odstęp 1,5,  

 bez podkreśleń, kursywy czy pogrubień, 

 marginesy standardowe (2,5 cm).

Objętość tekstu: maksymalnie 1500 znaków

 

 

Termin: 21-23 kwietnia 2023r. 

Miejsce obrad: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Łódź, Budynek D, (wejście od ulicy Jana Matejki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotyczące formatowania dokumentu (dla autorów streszczeń):  

czcionka Times New Roman, 

 

bez podkreśleń, kursywy czy pogrubień,  

marginesy standardowe (2,5 cm). 

maksymalnie 1500 znaków ze spacjami włącznie. 

Miejsce i termin Konferencji:  

23 kwietnia 2023r.  

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Stefana Banacha 12/16, 90
Łódź, Budynek D, (wejście od ulicy Jana Matejki) 

Stefana Banacha 12/16, 90-237 



Tematyka Konferencji: 

 Antropologia fizyczna 
 Archeologia 
 Nauki sądowe 
 Nauki biomedyczne 
 Antropologia w różnych dziedzinach naukowych  

 

Harmonogram:  

Do 31.01.2023  Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w 
konferencji 

Do 20.02.2023 Przyjmowanie abstraktów konferencyjnych 
Do 10.03.2023 Informacja o przyjęciu abstraktu 
Do 20.03.2023 Wniesienie opłaty konferencyjnej  
 

Dalsze informacje dotyczące m.in. opłaty konferencyjnej zostaną podane w komunikacje nr 2. 

 

 

 

 

 

 


