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MEGHÍVÓ
A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés
színvonalának emelését célzó programjának támogatásával
2020. december 11-én (pénteken) 9:00 órai kezdettel rendezi meg
a Jogász Doktoranduszok Országos Konferenciáját.
A rendezvényre a hazai jogi karok PhD hallgatóit és doktorjelöltjeit ezúton hívjuk meg.

A Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori
Iskola a 2020 tavaszán meghirdetett, azonban a
COVID-19 járványra tekintettel elhalasztott
országos doktorandusz konferenciát 2020.
december 11. napján rendezi meg.

Az
elhangzott
előadások
szerkesztett
változatának
megjelentetését
a
Studia
Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium
című folyóirat soron következő számainak
egyikében tudjuk biztosítani

A konferencia célja annak elősegítése, hogy a
partnerintézmények
PhD
hallgatói
és
doktorjelöltjei megismerjék egymást, a kutatott
témákat, és ezzel egy esetleges későbbi
együttműködést alapozzanak meg.

Kizárólag olyan publikációkat fogadunk,
amelyeket másutt még nem jelentettek meg és
nem állnak megjelenés alatt, továbbá megfelelnek
a formai követelményeknek, melyet a következő
linken
találnak:
https://jogikar.unimiskolc.hu/kiadvanyok

A konferencia a járványügyi helyzetre
tekintettel „hibrid” formában valósul meg. Az
előadások prezentálása főszabály szerint online
történik, a Google Meet rendszeren keresztül,
azonban a miskolci doktoranduszoknak – igény esetén lehetővé tesszük a személyes részvételt is.
A konferencián a részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött.
Kérjük, hogy a részvételi szándékát az alábbi
felületen szíveskedjen jelezni, 2020. november
11. napjáig: https://tinyurl.com/phdkonfmisk
Kérjük, hogy azon kollégák, akik a tavasz
folyamán már bejelentkeztek a konferenciára, a
regisztrációt ismételten végezzék el akkor is, ha
előadásuk témája nem változik.
Előadást magyar és angol nyelven lehet tartani.

Tanulmányaikat
kérjük
a
dfdipublikacio@gmail.com email címre
megküldeni legkésőbb 2020. december 7-ig.
A
határidő
után
küldött
publikációk
megjelentetését nem tudjuk garantálni. Az angol
és magyar nyelvű absztraktokból elektronikus
kiadvány készül.
A későbbiekben a regisztrált résztvevőket
közvetlenül tájékoztatjuk a konferencia részletes
programjáról, szekcióiról, a bejelentkezéshez
szükséges linkről illetve a személyes jelenléthez
biztosított helyszínről.
Miskolc, 2020. október 21.

Prof. Dr. Róth Erika
a Doktori Iskola vezetője

