ZAPROSZENIE

KONGRES KRYMINOLOGICZNY

W imieniu Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN
oraz
Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii
mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w
Kongresie Kryminologicznym,
który odbędzie się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72,
w dniach 25-26 września 2019 roku.
Celem Kongresu jest umożliwienie spotkania polskim badaczom i badaczkom wywodzącym się
z różnych dziedzin nauki i reprezentującym różne ośrodki akademickie, zajmującym się badaniem
przestępczości, wiktymizacji, polityki kryminalnej oraz problemów penitencjarnych
i postpenitencjarnych. Chcielibyśmy, by Kongres stanowił przestrzeń do zaprezentowania
prowadzonych badań, wymiany doświadczeń i konfrontacji wyników własnych prac
z rezultatami badań innych naukowców i naukowczyń. Zależy nam, by spotkania te miały charakter
cykliczny i w przyszłości odbywały się w różnych ośrodkach naukowych prowadzących badania
kryminologiczne w Polsce.
Zapraszamy Państwa do zarezerwowania sobie w kalendarzach daty Kongresu oraz do zgłaszania
propozycji wystąpień w jego trakcie. Chcielibyśmy, wzorem konferencji międzynarodowych, poza
wystąpieniami plenarnymi zorganizować cztery równoległe, tematyczne sesje panelowe – by jak
największa liczba osób mogła podzielić się wynikami swoich badań. Zaplanowany czas na prezentację
każdego referatu wynosi 15 minut. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy zgłaszaniu wystąpień.
Zgłoszenia tematu oraz abstraktu prosimy przesyłać do 30 czerwca 2019 r. za pośrednictwem
formularza rejestracji. Osoby, które chciałyby wziąć udział w Kongresie bez referatu, także serdecznie
zapraszamy i prosimy o rejestrację za pośrednictwem formularza. Formularz dostępny jest na stronie
internetowej: https://forms.gle/XHq7YiDApkwiEXPs7.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń z nadesłanych propozycji organizatorzy wybiorą najciekawsze
wystąpienia. Informacja o uwzględnieniu w programie Kongresu proponowanego referatu zostanie
przekazana wszystkim osobom zgłaszającym w pierwszym tygodniu sierpnia br. Wstępny program
Kongresu zostanie rozesłany zarejestrowanym uczestnikom i uczestniczkom oraz opublikowany na
stronie Kongresu w połowie sierpnia 2019 r.

Kongres będzie połączony z wręczeniem księgi jubileuszowej Profesor Irenie Rzeplińskiej, Prezes
Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego oraz wieloletniej pracowniczce Zakładu
Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN. Wręczenie Księgi wraz z przyjęciem jubileuszowym
odbędą się w dniu 25 września 2019 r. po południu.
Opłata konferencyjna za udział w Kongresie Kryminologicznym (niezależnie od tego, czy uczestnicy
lub uczestniczki będą wygłaszać referat, czy nie) wynosi 300 zł. Organizatorzy przewidzieli niższe
opłaty dla doktorantów (w wysokości 150 zł) oraz studentów (50 zł). W ramach opłaty organizatorzy
zapewnią przerwy kawowe (bez lunchu), udział w przyjęciu wieczornym w dniu 25 września 2019 r.
oraz materiały konferencyjne.
Opłatę konferencyjną należy wnosić do dnia 20 sierpnia 2019 r. na konto bankowe INP PAN
o numerze: 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002. W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko
uczestnika lub uczestniczki oraz dopisek „Kongres Kryminologiczny”.
Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Kongresu – adres e-mail:
kongres.kryminologiczny@gmail.com

Bieżące informacje będziemy publikować na stronie Kongresu Kryminologicznego (dostępnej pod
adresem: https://www.inp.pan.pl/kongres-kryminologiczny-25-26-09-2019-r/).
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