CALL FOR SESSIONS
Op 27 juni 2019 vindt de 19de Dag van de Sociologie plaats aan de Universiteit van Amsterdam. De dag
wordt georganiseerd door het Departement Sociologie van de Universiteit van Amsterdam in
samenwerking met de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor
Sociologie (VVS).
Het programma opent traditioneel met een plenaire sessie waarna de uitreiking van de NSV en de VVS
(scriptie-)prijzen plaats vindt. De dag wordt vervolgd met een lunch, thematische sessies en een
afsluitende receptie. In drie parallelle thematische sessies krijgen meer dan 150 sociologen uit binnenen buitenland de kans om hun onderzoek te presenteren aan hun collega’s.
De call for papers wordt op 15 februari 2019 uitgebracht. Om de sessies inhoudelijker beter af te
bakenen en om ook de mogelijkheid te bieden voor meer gespecialiseerde discussies, is er de kans om
zelf thematische panels voor te stellen. Een volledig panel bestaat meestal uit vier paperpresentaties
en een (panel)voorzitter, maar van dit format kan afgeweken worden. Panels kunnen ofwel volledig
Nederlandstalig, ofwel volledig Engelstalig zijn.
Het is mogelijk bij een voorstel voor een panel reeds de 4 te presenteren papers te noemen, maar men
kan ook een ‘open’ panel voorstellen. Bij onvoldoende belangstelling voor een panel zullen we worden
genoodzaakt deze samen te voegen met andere een sessie.
De panelvoorstellen moeten ten laatste op 1 februari toegestuurd worden naar dvds2019@nsvsociologie.nl en we stellen de volgende informatie op prijs:
- Titel en abstract (max. 300 woorden) van het panel
- Naam en contactinformatie van de panelvoorzitter
- Max. 4 papervoorstellen: Naam van de auteur(s), titel van de paper, en abstract (max. 300 woorden)

De panelvoorzitters zullen uiterlijk op 12 februari, voorafgaand aan de algemene call for papers,
geïnformeerd worden over de goedkeuring van hun sessies.
Indien u vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren via dvds2019@nsv-sociologie.nl.

CALL FOR SESSIONS
On June 27, 2019 the 19th Day of Sociology will take place at the University of Amsterdam. This year
the conference is organized by the Department of Sociology of the University of Amsterdam, the Dutch
Sociological Association (NSV, The Netherlands) and the Association for Sociology (VVS, Belgium).
As usual, the program consists of a mix of thematic sessions, a plenary session following NVS and the
VVS yearly awards, a lunch and a reception at the end of the day. During this annual meeting, more
than 150 sociologists have to possibility to present their research and discuss the findings of their
colleagues. The meetings will be organized in three parallel sessions. In order to allow for more indepth or specialized discussions, it is possible to propose thematic panels up until February 1, 2019.
The call for papers will be launched as of February 15, 2019. A panel ideally consists of four papers and
a session chair, although other formats are possible. Panels can be held in Dutch or in English. When a
panel consists of less than four papers, the organizing committee might decide to add papers to the
panel. In that case, we will announce that there is room for additional papers in the call. If there are
not enough paper submissions for a panel, the panel could be combined with another panel.
The session proposals should be submitted to dvds2019@nsv-sociologie.nl on February 1 at the latest.
We appreciate if the proposals should contain the following information:
- Title and abstract (max. 300 words) of the session;
- Name and contact information of the session chair;
- Max. 4 proposals for papers: name of the author(s), title of the paper, and abstract (max. 300 words).
The session chairs will be informed on February 12 at the latest (prior to the call for papers) on the
acceptance of their panel.
If you have any questions, please email them to dvds2019@nsv-sociologie.nl

