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Antropologia - nauka interdyscyplinarna 
 

 

KOMUNIKAT 

 

Polskie Towarzystwo Antropologiczne co dwa lata organizuje ogólnopolską 

konferencję naukową. Konferencja ma charakter cykliczny. Organizowana jest kolejno przez 

ośrodki naukowe reprezentowane w PTA. W dniach 20-22 września 2023 roku odbędzie się 

już XLIX konferencja „Antropologia - nauka interdyscyplinarna”. Organizatorem jest Gdański 

Oddział Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 

Do udziału zapraszamy wszystkich badaczy zajmujących się człowiekiem w 

wieloaspektowym ujęciu: antropologów, archeologów, biologów, anatomów, fizjologów, 

socjologów, genetyków, biochemików, pedagogów, psychologów, lekarzy, badaczy kultury 

fizycznej, kryminologów, dietetyków.  

Celem konferencji jest zarówno prezentacja badań i projektów naukowych, tych 

podstawowych, jak i wysokospecjalistycznych, jak również wymiana myśli i poglądów 

przedstawicieli różnych ośrodków naukowych. Podczas konferencji uczestnicy mają 

możliwość prezentacji swoich osiągnięć naukowych podczas sesji referatowych i 

plakatowych. 

Władze Oddziału Gdańskiego 

 Polskiego Towarzystwa Antropologicznego 

 

             dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS 

dr Aleksandra Pudło 

dr n. med. Ewa Wójtowicz 

 

Organizatorzy Konferencji: 
 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Antropologicznego: 

• Zakład Anatomii i Antropologii,  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, 

• Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 

• Zakład Anatomii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny. 

 



Komitet Organizacyjny: 
 

Przewodnicząca: dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS 

Zastępcy przewodniczącej: 

prof. dr hab. Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka 

prof. dr hab. Marek Grzybiak 

dr hab. med. Adam Kosiński 

dr Franciszek Rożnowski 

Sekretarz: dr n. med. Ewa Wójtowicz 

Skarbnik: dr Aleksandra Pudło 

Członkowie: dr Iwona Bonisławska 

dr Sławomir Ciewiertnia 

dr n. med. Damian Jeżyk 

dr Anna Karafova 

dr Marcin Łuszczyk 

dr Magdalena Piernicka 

dr Mirosław Smaruj 

mgr Alicja Bielska 

mgr Agnieszka Podbielska 

 

Miejsce obrad: 
 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 

ul. Kazimierza Górskiego 1, 

80-336 Gdańsk 

 

Tematyka konferencji: 
 

• Antropologia w różnych dyscyplinach naukowych  

• Populacje pradziejowe 

• Ontogeneza 

• Zdrowie 

• Varia 

 

Formy uczestnictwa: 
 

• Uczestnictwo czynne (praca prezentowana w formie referatu lub plakatu) 

• Uczestnictwo bierne 

  Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w konferencji 

 

 

Konkurs dla młodych naukowców: 
 

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów I i II stopnia studiów oraz doktorantów (do 35 roku 

życia). Autorami wystąpień zgłaszanych do konkursu mogą być wyłącznie studenci. Laureaci trzech 

pierwszych miejsc otrzymają certyfikat potwierdzający zwycięstwo.  

 

 

 



Formularz zgłoszenia uczestnictwa oraz wymogi redakcyjne 
dotyczące streszczeń prezentowanych prac  

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w 

zakładce:  Zgłoszenia 

http://ptantropologiczne.pl/konferencje/konferencja-pta/ 

 

 

Opłata konferencyjna – numer konta: 
 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na niżej podane konto do dnia 21.04.2023.  

 

Numer konta, na które prosimy uiszczać opłaty uczestnictwa w konferencji  XLIX PTA w dniach 

22-23 września 2023 w Gdańsku: 

96 1090 1447 0000 0001 3758 2058 

Ważne! W tytule wpłaty proszę obowiązkowo wpisywać Imię i nazwisko oraz “Konferencja PTA 

Gdańsk 2023” 

 

Opłata konferencyjna: 
 

Członkowie PTA, którzy uregulowali składki członkowskie za lata 2020-2022 do 31.12.2022r: 

• opłata za pełny czynny udział wynosi: 690 PLN 

opłata obejmuje: udział w sesji plenarnej, plakatowej i sesjach tematycznych, 

materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe,  

obiady (20-22.09. 2022), spotkanie towarzyskie w Muzeum Archeologicznym w 

Gdańsku - Spichlerz Błękitny Baranek, ul. Chmielna 53 (21.09.2023r.) 

 

• opłata za częściowy czynny udział wynosi: 560 PLN 

opłata obejmuje: udział w sesji plenarnej, plakatowej i sesjach tematycznych, 

materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe,  

obiady (20-22.09. 2023r.) 

Opłatę uczestnictwa uiszczają również współautorzy referatu, jeżeli chcą otrzymać materiały 

konferencyjne, certyfikaty oraz uczestniczyć w obiadach i spotkaniu towarzyskim.  

Pozostali uczestnicy: 

• opłata za pełny czynny udział wynosi: 750 PLN 

opłata obejmuje: udział w sesji plenarnej, plakatowej i sesjach tematycznych, 

materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe,  

obiady (20-22.09. 2022), spotkanie towarzyskie w Muzeum Archeologicznym w 

Gdańsku - Spichlerz Błękitny Baranek, ul. Chmielna 53 (21.09.2023r.) 

 

• opłata za częściowy czynny udział wynosi: 620 PLN 

opłata obejmuje: udział w sesji plenarnej, plakatowej i sesjach tematycznych, 

materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe,  

obiady (20-22.09. 2023r.) 

Opłatę uczestnictwa uiszczają również współautorzy referatu, jeżeli chcą otrzymać materiały 

konferencyjne, certyfikaty oraz uczestniczyć w obiadach i spotkaniu towarzyskim.  

 

Członkowie Honorowi PTA: 

• nie uiszczają opłaty konferencyjnej 

http://ptantropologiczne.pl/konferencje/konferencja-pta/


Harmonogram działań komitetu organizacyjnego: 
 

do 13.01.2023 przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencji 

do 28.02.2023 przyjmowanie streszczeń przedstawianych prac 

do 31.03.2023 przyjmowanie informacji od recenzentów z Komitetu Naukowego o przyjęciu 

(lub nie) tematów referatów i prac plakatowych 

do 21.04.2023 przyjmowanie opłat za udział w konferencji 

 

Serdecznie zapraszamy 
 

 

 

 

 

 


