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Słowo wyjaśnienia
W związku z przypadającą w przyszłym roku 90-tą rocznicą utworzenia
w Uniwersytecie Poznańskim Polskiego Towarzystwa Antropologicznego przez grupę
inicjatywną, której przewodził prof. Adam Wrzosek, postanowiliśmy z Koleżeństwem
– dr Iwoną Teul-Świniarską i prof. dr hab. n. med. Mirosławem Parafiniukiem dokonać zamiany tak, aby jubileusz PTA świętować w Poznaniu a w Szczecinie
spotkać się za dwa lata w 2017 roku. Dziękujemy za zrozumienie dla naszej decyzji
i mamy nadzieję, że nie pokrzyżowała ona niczyich planów.
Konferencja

Człowiek wobec wyzwań środowiska życia…
16-18 września 2015 roku, Collegium Biologicum UAM w Poznaniu
Celem konferencji jest przegląd badań i wymiana doświadczeń naukowo-badawczych
w ramach antropologii biologicznej i dyscyplin pokrewnych, ze szczególnym
akcentem położonym na badania interdyscyplinarne i transdyscyplinarne, nowe
obszary badawcze, nowe techniki badań antropologicznych oraz zastosowania
antropologii biologicznej w praktyce.
Sesje tematyczne
Ewolucja człowieka
Ontogeneza: rozwój dzieci młodzieży i zastosowanie antropologii biologicznej
w medycynie wieku rozwojowego; faza dorosłości i starzenia i zastosowanie
antropologii biologicznej w geriatrii
Biologia populacji pradziejowych
Paleopatologia
Odontologia
Biodemografia
Antropologia stosowana: kliniczna, sądowa, ergonomia

Antropomotoryka
Antropologia w sporcie i wychowaniu fizycznym
Nowe techniki w badaniach antropologicznych
Varia (tematyka nie mieszcząca się w wymienionych)
Prezentacje konferencyjne
ustne: czas wystąpienia 15 minut, z czasem na pytania włącznie
graficzne: plakat papierowy i konkurs o nagrodę PTA za najlepszy plakat wykonany
przez młodych adeptów antropologii - studentów i doktorantów
Streszczenie prezentacji konferencyjnej – informacja dla Autorów
winno być napisane w języku polskim, w formacie Microsoft Word zgodnie
z poniższymi wymogami i przesłane w formie elektronicznej pod adres mailowy
pta@amu.edu.pl.








strona powinna zawierać:
wiersz 1 - tytuł pracy
wiersz 2 - pełne imiona i nazwiska autorów
wiersz 3 - afiliację wszystkich autorów, adres e-mail autora korespondencyjnego
wiersz 4 pusty
tekst streszczenia
3-5 słów lub wyrażeń kluczowych, które nie są powtórzeniem słów zawartych w
tytule wiersz ostatni – typ prezentacji (ustna, poster) oraz wskazanie sesji do
której winno być zaliczone streszczenie
prosimy o informację, czy streszczenie dotyczy prezentacji zgłaszanej do konkursu
czcionka Times New Roman 12p., odstęp 1,5 wiersza
marginesy 2,5 cm
nie stosować wcięć, znaków specjalnych, odwołań do źródeł
maksymalnie 500 słów tekstu
podtytuły: cel, materiał i metoda, wyniki, wnioski

Każdy z uczestników może być pierwszym autorem tylko jednego streszczenia.
Publikacje
Redakcja Anthropological Review zaprasza do opublikowania w AR pełnotekstowych
artykułów naukowych przygotowanych w oparciu o prezentacje konferencyjne
i zgodnie z wymogami redakcyjnymi czasopisma.
Opłata konferencyjna
obejmuje: wstęp na obrady, materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwach
między obradami, obiady, bankiet
450 zł

członkowie PTA, którzy posiadają opłacone składki członkowskie w
latach 2013 i 2014 oraz opłacą składkę za rok 2015 do 31 marca 2015

500 zł

osoby zalegające z opłatą składek członkowskich, niebędące członkami
PTA oraz opłata konferencyjna dokonana w II terminie

250 zł

doktoranci i studenci, osoby towarzyszące

Konto bankowe
Bank Zachodni WBK
Polskie Towarzystwo Antropologiczne
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań
Nr konta: 46 1090 2734 0000 0001 0863 3733
Tytuł przelewu: XLV Konferencja PTA, Imię i nazwisko osoby (osób), za które
dokonywana jest wpłata
Termin płatności upływa 15 kwietnia 2015 roku
Po tym terminie opłata konferencyjna wynosić będzie odpowiednio: 500 zł, 550 zł
i 300 zł
Noclegi prosimy rezerwować indywidualnie.

Ważne daty do zapamiętania
do 31 grudnia 2014 nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji
do 28 lutego 2015 nadsyłanie streszczeń prezentacji konferencyjnych
do 15 kwietnia 2015 opłacenie udziału w konferencji
do 15 kwietnia 2015 informacja o przyjęciu (lub nie) prezentacji konferencyjnej
Komitet Organizacyjny Konferencji
Prof. dr hab. Maria Kaczmarek, UAM w Poznaniu - Przewodnicząca
Dr hab. Urszula Czerniak, AWF Poznań
Dr Anita Szwed, UAM w Poznaniu
Dr Sylwia Trambacz-Oleszak, UAM w Poznaniu
Mgr Anna Wieczorek, UAM w Poznaniu
Sekretariat Konferencji
Dr Anita Szwed e-mail: pta@amu.edu.pl
Adres do korespondencji
Polskie Towarzystwo Antropologiczne
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań
tel.: 6182913 fax: 6182930 e-mail: pta@amu.edu.pl

Zapraszamy do Poznania, gdzie w 1925 roku zaczęła się historia
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

