
The 6th International Graduate Student Conference on Diverse Approaches to Linguistics 

(IGDAL 6) 

Date: Monday, April 23rd, 2018. 

Location: University of Haifa, Israel 

Invited speaker: Prof. Irit Meir, University of Haifa 

IGDAL aims to encourage an open dialogue among young scholars from diverse 

perspectives in linguistics. Graduate students not having defended a Ph.D. in Linguistics 

by April 2018 are invited to submit abstracts in various fields of Linguistics. Contributions 

should describe original, unpublished work, and can focus on results from completed as 

well as ongoing research. 

Presentations are allotted 20 minutes followed by 10 minutes for questions and 

discussion. For further information, see https://igdal.wordpress.com/  

 

Abstract submission: Anonymous abstracts should be typed in at least 11-point font and 

should not exceed two pages, including data, examples, diagrams and references. 

Abstracts should be submitted in PDF format. 

Please submit abstracts to the IGDAL EasyChair 

site: https://easychair.org/conferences/?conf=igdal6 (for further instructions 

see: https://igdal.wordpress.com/how-to-submit-an-abstract/) 

 

Important Dates: 

Deadline for abstract submission: November 12, 2017 

Notification of acceptance: January 21, 2018 

Final program: March 4, 2018 

Any questions? Contact us via e-mail on igdaling@gmail.com 

https://igdal.wordpress.com/
https://easychair.org/conferences/?conf=igdal6
https://igdal.wordpress.com/how-to-submit-an-abstract/
mailto:igdaling@gmail.com


 IGDAL6 – בבלשנות מגוונות לגישות לאומי-הבין הסטודנטים כנס

 2017, אפרילב 23-ה, שני :אריךת

 חיפה אוניברסיטת: מיקום

 חיפה אוניברסיטת ,מאיר עירית' פרופ: אורחת מרצה

 בתחומי צעירים חוקרים בין פתוח דיאלוג לעודד היא, IGDAL, מתקדמים לתארים הסטודנטים כנס של מטרתו

 .השונים הבלשנות

 חודש עד  שלהם הדוקטורט עבודת על גנוה לא עדיין אשר, משיקים ובתחומים בבלשנות מתקדמים לתארים סטודנטים

 .לכנס תקצירים להגיש מוזמנים, 2018 פברואר

 שהסתיימו מחקרים להציג יכולים תקצירים .לפרסום זכתה לא שעדיין, מקורית מחקר עבודת לתאר צריכים התקצירים

 .עבודה בתהליכי שנמצאים כאלה או

 בשפה ינתנו ההרצאות .ולדיון לשאלות דקות עשר יוקדשו הרצאה כל ולאחר דקות עשרים בנות יהיו בכנס ההרצאות

 .בלבד האנגלית

 /https://igdal.wordpress.com :  הכנס באתר בקרו נא, נוסף למידע

 :התקציר תצורת

 היעל לא התקציר היקףו ,לפחות 11 בגודל בפונט יוגשו התקציר. המגיש שם ציון ללא, האנגלית בשפה יוגש התקציר

 התקציר .מקורות ורשימת תרשימים, דוגמאות, נתונים כולל הנדרש המידע כל את לכלול התקציר על. עמודים שני על

 .PDF כקובץ יוגשו

 . https://easychair.org/conferences/?conf=igdal6 :הבא בקישור להגיש יש התקציר את

 /abstract-an-submit-to-https://igdal.wordpress.com/how: התקציר להגשת בנוגע הכוונה

 :חשובים תאריכים

 2017 ,בנובמבר 12: התקצירים להגשת אחרון מועד

 2018, בינואר 21: דחייה/קבלה הודעות

 2018, מרץב 4: הכנס תוכנית פרסום

 igdaling@gmail.com: במייל אלינו פנו נוספות בשאלות
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