
§EBREcENl
E§Y§TEM

DEBRECENI EGYETEM
Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

H-4002 Debrecen, ff,: 400

_^, , .1O,r.U 
Debrecen, Kassai Út 26.

. v,. t J Ll j12-7oo/74go3, 74804
E-mail : szabadfalvi,iozsef@law.unideb.hu; doktoriiskola@lawunideb.hu

Honlap : martongezadi,unideb.hu
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tészéte

tárg: megbíuó PhD konferenciára

kelt: Debrecen, 2022. március 7.

Tisztelt l{ollégám!

Örömmel értesítem, hogy a Debreceni Egyetem Marton Géza A]lam- és Jogtudományl Doktori
Iskola azEFOP3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 -,,Tehetségből fiatai kutató" _ A kutatói éIetpúyát
támogatő tevékenységek a felsőoktatásban projekt keretein belű 2022. május 27-én 9 ótai
kezdettel online rcndezi meg az immát hagyományossá váIt )tWI. Doktotandusz
Konfercnciáfát, ame7y az ország valamennyi jogi doktori iskolájának doktoranduszai és
doktorj elölt 1ei számáta nyitott.

A I(onferencia keretében prof. dr. Bándi Gyula egyetemi tanát, a iővő nemzedékek
érdekeinek védelmét ellátő biztoshelyettes tart plenáris megnyitó előadást, ameiyet
követőn a PhD hallgatók tematikus szekciókban mutathatják be legújabb kutatási eredményeiket.
Valamennyi szekcióban tudományos fokozattal rendelkező oktatók-témayezetők alkotják majd a
szekció elnőkségét, akik teményeink szednt szakmu segítséget is adhatnak a PhD hallgatók
további kltatásaihoz.

I{érem, hogy amennyiben tészt kíván venni konferenciánkon, az alábbi kétdőívet töltse ki
2022. áprills 20-ig

https://docs.google.com / forms / d / lulinDW-ODY6MFqtgwBbODh4UlD4Q"-l--
5 5xbX7huhY/ edit?ts = 6 21 ca7 b0

A konfetencia keretében a PhD hallgatók (az egyes szekciók létszámátől függően) nagyjábőI 15
peíces, a PhD kutatási témájukba illeszkedő előadást tarthatnak. I(érjük, hogy az előadás
maximum 3000 kataktet hosszúságú vázlatát legkésőbb 2022. május 20-ig ele|tonikus
formában ugyancsak juttassa el Doktori Iskolánkhoz (doktoriiskola@law.unideb.hu).

Tálékoztatom, hogy az idei évben is lehetőséget biztosítunk a szakmai előadások szerkesztett
változatának önálló konferenciakötetben tötténő megielentetésére (a Ptofectus in ütteris
XII. konferencia-kiadványunkban), kb. 0,5 ív (20.000 leütés lábjegyzetekkel) terjedelemben. Az
előadások szerkesztettváltozatánakleadásáta a konferenciát követően,2022. július 10-ig lesz
lehetőség. A szerkesztettváItozat pontos formai követelményekőI a résztvevőket a jelen felhívás
me1l é kl etéb e n táj éko z tatjuk.

EFOP-3.6.3-VEKOP- l6-20 17-00007,,,Tehetségből fiatal kutató" -
A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoklatásban"
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A konfetenciánkon a tészvétel (a korábbi évek hagyományaival egyezően) diitalan.

I{érjük, a konferenciával kapcsolatos kérdéseivel keresse dr. Zaccaia Márton Leó doktori titkár
uíat (doktorirskola@lav,.unideb.hu), illetőleg frgyelje Doktori Iskolánk horlaplát
(https: / /martorrgczadi.unideb.hu/hu /node / 99).

Bízom benne, hogy idén Önt is előadóink között üdvözölhetjük.

Tisztelettel,

Pro{ dr. falvtjőzsef
egyetemi tanáf, MTA doktora

MaftonGéza, a Debreceni Egyete}
Nlam- ésJogtudományi Doktori Iskola

vezetője
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