Regulamin zgłaszania abstraktów:
1. Abstrakt wystąpienia musi dotyczyć zagadnień mieszczących się w obszarach
wyznaczanych przez panele tematyczne 7. Kongresu Młodej Socjologii
2. Przedmiot wystąpienia mogą stanowić dotychczas nieopublikowane
w czasopismach prace oryginalne.
3. Autorami/kami wystąpień mogą być studenci i studentki wszystkich stopni i lat
studiów, studiujący socjologię lub kierunki związane z szeroko pojętymi naukami
społecznymi. Swoje prace mogą również prezentować doktoranci i doktorantki
tychże kierunków.
4. Nadesłany abstrakt może mieć maksymalnie 2 współautorów/rki.
5. Jedna osoba może nadesłać maksymalnie 3 abstrakty (niezależnie czy jest ich
jedynym/ą autorem/ką czy współautorem/ką.
6. Abstrakt musi zawierać:
a) tytuł panelu, do którego zgłaszane jest wystąpienie
b) tytuł wystąpienia
c) streszczenie wystąpienia
7. W treści abstraktu nie mogą się znaleźć informacje dotyczące danych osobowych
autora/autorki.
8. Tekst streszczenia wystąpienia nie może przekraczać 300 słów.
9. Wymaganą czcionką jest Arial, rozmiar 12, odstęp 1,5.
10. Abstrakt musi być zapisany w formacie .pdf
11. Za treść i formę abstraktu odpowiada osoba zgłaszająca.
12. Zgłoszenie pracy następuje przez wysłanie abstraktu drogą elektroniczną na adres:
abstrakt.kms.uj@gmail.com. W tytule wiadomości powinny zostać zawarte
informacje zgodnie z wzorem:
„nazwa_panelu_imię_nazwisko_autora_tytuł_wystąpienia”
13. Abstrakt musi zostać wysłany z adresu mailowego podanego przez autora/rkę
lub jednego/jedną z autorów/rek w formularzu rejestracyjnym.
14. Abstrakty muszą zostać wysłane w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca
2016 roku
15. O zakwalifikowaniu abstraktu decydować będzie Komitet Konkursowy złożony
z organizatorów i organizatorek 7. Kongresu Młodej Socjologii na podstawie oceny
zanonimizowanego streszczenia wystąpienia
16. Maile potwierdzające zakwalifikowanie abstraktu do 7. KMS zostaną wysłane na
adres mailowy, z którego zgłoszono abstrakt 21 marca 2016 roku. W sytuacji braku
akceptacji pracy autor/ka również zostanie poinformowany drogą mailową.
17. Opłata dla uczestnika/uczestniczki zakwalifikowanego/ej do udziału czynnego
wynosi 45 złotych.
18. Decyzja Komitetu jest nieodwołalna i wiążąca.
19. Komitet Konkursowy odrzuci prace zgłoszone niezgodnie z niniejszym
Regulaminem.

20. W razie rezygnacji z udziału w 7. Kongresie Młodej Socjologii prosimy
o niezwłoczne poinformowanie o tym organizatorów/rek drogą mailową
na adres: kontakt.kms.uj@gmail.com

