
A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája – 2016 

Tisztelt Doktorandusz Hallgatók! 

A komáromi Selye János Egyetem meghirdeti 

A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája – 2016 

elnevezésű rendezvényét. 

 

A konferencia fő célja a környező országok magyar ajkú, doktori képzésben részt vevő fiatal 

kutatók tudományos eredményeinek megtárgyalása, tudományos jártasságainak növelése 

nemzetközi viszonylatban és kutatási eredményeinek ismertetése. A konferencia lehetőséget 

nyújt tapasztalat- és eszmecserére, kapcsolatok teremtésére, a kutatói munkával kapcsolatos új 

ötletek merítésére, nem utolsó sorban pedig az előadások témáiban megírt tanulmányok 

megjelentetésére. A konferencia elsősorban a humán-, a társadalom- és a neveléstudományok 

területein kutató doktoranduszok számára nyit teret.  

A konferencia időpontja:    2016. április 9. (szombat) 

Helyszíne:     Selye János Egyetem Konferencia-központ  

Hradná 2, 945 01 Komárno 

A konferencia részvételi díja:  30,- EUR (a fizetés módjáról a regisztrációt követően 

tájékoztatjuk a jelentkezőket) 

Tervezett szekciók: 

– Nyelvtudományi szekció 

– Irodalomtudományi szekció 

– Történettudományi szekció 

– Teológiai szekció 

– Társadalomtudományi és pedagógiai szekció 

 



Az előadások anyagát MS PowerPoint formátumban kérjük elkészíteni. Az előadások ideje 15 

perc, melyet 5 perces vita követ. Az egyes előadások témái alapján íródó tanulmányokat 

szekciók szerint rendezve, lektori vélemények alapján kívánjuk konferenciakötetben 

publikálni. A konferencia előadásaihoz kapcsolódó tanulmányok terjedelme a 

konferenciakötet befogadóképességét figyelembe véve 12 normaoldalban (kb. 1800 

leütés/oldal) maximalizált (formátuma: MS Word (.doc), Times New Roman betűtípus, 12-es 

betűnagyság, sorkizárás, 1,5-es sorköz, aláhúzás nélkül, megkülönböztető félkövér vagy dőlt 

betűk, margó minden oldalon 2,5 cm). Csak a megfelelő formátumban beadott és pozitív 

elbírálásban részesült anyagok kerülnek publikálásra! Az előírt formátumtól eltérően 

elkészített tanulmányokat nem áll módunkban elfogadni!  

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a hozzá csatolt témamegjelöléssel (magyar 

nyelvű absztrakt, legfeljebb 1000 leütés terjedelemben) lehet. A témamegjelölésben kérjük 

feltüntetni az előadás címét, a szekció megnevezését, melyben elő kívánja adni munkáját, a 

doktorandusz pontos intézményi hátterét, tudományterületét, valamint évfolyamát. 

Kérjük a jelentkezést megküldeni legkésőbb 2015. december 31-ig (e-mailben).  

(A dokumentum megnevezése: SJEPHD_Szekció_Vezetéknév_Abszt) 

A tanulmányok leadási határideje:     2016. február 29. (e-mailben).  

(A dokumentum megnevezése: SJEPHD_Szekció_Vezetéknév_Cím) 

E-mail: sje.phdkonferencia@gmail.com 

Tárgymegjelölésben kérjük használni az Abszt_Szekció_Vezetéknév_Keresztnév formát.  

 

 

Postai cím:          Doktorandusz Konferencia 

Tanárképző Kar  

Selye János Egyetem 

Bratislavská cesta 3322 

945 01 Komárno 

 

Kérdés esetén forduljon hozzánk e-mailben vagy hívja az alábbi számok valamelyikét: 

SJE TKK Doktorandusz iroda napközben:   +421 353260603 

A délutáni órákban:       +421 949408170 

Komárom, 2015. 11. 18.       A szervezők  

Melléklet: 1. Jelentkezési lap 


