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F E L H Í V Á S  K O N F E R E N C I Á R A  V A L Ó  

J E L E N T K E Z É S R E  

 

A DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HITTUDOMÁNYI OSZTÁLYA, folytatva a 

korábbi hagyományt, idén is meghirdeti nemzetközi konferenciáját, mely immár nyolcadik a 

sorban. A Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VIII. Nemzetközi Teológuskonferenciája 2018. 

február 9-11. közt várja résztvevőit Pécsett, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán! 

Konferenciánkra várjuk mindazon doktori képzésben résztvevők jelentkezését, 

akik teológiai PhD-tanulmányokat végeznek, vagy doktori kutatásuk témája érinti a hit -, 

ill. a vallástudományok területét. Emellett várjuk azon mesterszakos hallgatók 

jelentkezését is, akik kutatási témája kapcsolódik e diszciplínákhoz és témavezetőjük 

támogatja előadásukat. Az osztatlan képzésben résztvevő – még nem doktorandusz – 

hallgatók számára külön szekciót indítunk konferenciánkon!  

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Hittudományi Osztálya a határainkon túlról 

érkező előadókat is szeretettel várja! A korábbi évek hagyományait folytatva szeretnénk 

ökumenikus elkötelezettségünket is kifejezni, így bátorítjuk valamennyi felekezet 

doktoranduszhallgatóit a jelentkezésre.  

Az idei akadémiai évben a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola megújult épülete ad 

helyet e nagymultú konferenciának. A több mint 1000 éves Pécsi Egyházmegye szívében 

elhelyezkedő intézmény számos olyan programmal várja a közösen együtt töltött hétvége 

folyamán a konferencia közönségét, melyek nem csupán a tudományos diszkusszió számára 

nyújtanak kiváló talajt, de megismertetik a város kulturális szépségeit és örökségét is a hozzánk 

látogató vendégeinkkel! 

A konferencia előadás nyelve lehet magyar, német és angol. Az egyes referátumok hossza 

20 perc, melyet rövid diskurzus követ. 

Jelentkezési határidő: 2017. december 10. A jelentkezés feltétele egy maximum 500 szó 

terjedelmű absztrakt leadása magyar és angol nyelven. A szerzők feladata felkérni egy, a 

tudományterületen tudományos fokozattal rendelkező személyt, aki a beküldött absztraktot 
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támogató nyilatkozattal látja el. A konferencián elhangzott előadások írott változatait az eddigi 

hagyományokhoz híven tanulmánykötetben szeretnénk kiadni. 

Jelentkezni online lehetséges: https://goo.gl/forms/ftfriHai1C2xdCTo2  

Csak abban az esetben tudjuk elfogadni a jelentkezést, ha az előadás írott anyaga (WORD 

formátumban) és a formanyomtatvány szerinti nyilatkozatok (JPG vagy PDF formátumban) is 

beküldésre kerültek. A konferencia részvételi költségéről részletes tájékoztató olvasható a 

megjelölt online felületen. 

 

 

A részvételi díjat az alábbi bankszámlaszámra szükséges átutalni a megjegyzés rovatba feltűntetve  

„HiTO-TKVIII_2018”. 

Doktoranduszok Országos Szövetsége, Erste Bank: 11600006-00000000-62169239 

 

További információkért keressen bennünket bizalommal  

a dosz.teologia@gmail.com címen. 

 

Bízva a jövő évi személyes találkozás örömében, maradunk tisztelettel: 

 

 

 

 

 

Pécs, 2017. október 1. 

                                                   

            Kiss Gábor                               Andrics Máté                     Földvári Katalin 
               elnök                                       alelnök                         médiareferens 
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