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FIATAL KUTATÓK ÉS DOKTORANDUSZOK 

XI. NEMZETKÖZI TEOLÓGUSKONFERENCIÁJA  
 

Felhívás konferencián való részvételre 

 

  

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Hittudományi Osztálya a korábbi évek 

hagyományát követve a 2020/2021-es akadémiai évben tizenegyedik alkalommal hirdeti meg 

nemzetközi tudományos konferenciáját, melynek a Debreceni Református Hittudományi 

Egyetem ad otthont.  

A rendezvény lehetőséget biztosít a doktoranduszhallgatók számára kutatási eredményeik 

prezentálására és a különböző felekezetek közelebbi megismerésére, hiszen konferenciánk ez 

alkalommal is ökumenikus, így bátorítjuk valamennyi felekezet doktoranduszát a jelentkezésre. 

Emellett kiemelt célunk, hogy közös fórumot teremtsünk a hittudomány különböző területein 

kutató résztvevők számára szakmai kapcsolataik bővítésére. A konferencia a graduális 

képzésben résztvevő hallgatók számára is nyitott.  

Konferenciánkon két tematikus szekciót hirdetünk meg, az egyiket 

a valláspedagógia témakörében, a másikat pedig "A nők helyzete az egyházban és a 

társadalomban" címmel. Szeretettel várjuk ezen témákban is az előadók jelentkezését.  

A járványügyi helyzetre való tekintettel, valamint az egyre szigorodó intézkedések miatt a 

szimpóziumot a virtuális térben rendezzük meg a résztvevők egészségének és biztonságának 

védelme érdekében.   

A konferencia időpontja: 2021. március 5. (péntek)  

A jelentkezés feltétele (előadóként): 

• Maximum 4000 karakter terjedelmű (Times New Roman, 12 pt, szimpla sorköz, 

behúzás nélkül, sorkizárt) absztrakt magyar és angol nyelven, melyeket kérünk egy közös 

dokumentumban feltölteni (.doc, .docx), 

• Az adott tudományterületen tudományos fokozattal rendelkező személy támogató 

nyilatkozata (.pdf; a jelentkezést csak ennek meglétével tudjuk érvényesnek tekinteni!), 

• Online regisztráció, mely során feltöltésre kerülhetnek a fent nevezett 

dokumentumok. 

https://www.doszteolkonf.hu/reszletek/online-jelentkezes
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A konferencia előadásainak nyelve magyar, német vagy angol. A referátumok hossza 20 perc, 

amelyet 5 perc diszkusszió követ. 

 

Az elhangzott előadások írott változatát ISBN számmal ellátott digitális tanulmánykötetben 

adjuk közre.    

A jelentkezés feltétele (résztvevőként): 

• Online regisztráció. 

Regisztrációs, jelentkezési és absztraktfeltöltési határidő: 2021. január 8. (péntek) 

  

Keressék fel a rendezvény weboldalát is (www.doszteolkonf.hu), ahol megtalálható minden 

konferenciával, jelentkezéssel, részvételi díjjal kapcsolatos információ, emellett igyekszünk a 

résztvevők számára interaktív módon bemutatni a cívisváros történetét, kulturális értékeit, 

örökségét. 

További információért 

• keressenek bennünket bizalommal az info@doszteolkonf.hu címen, 

• valamint kövessenek bennünket a DOSZ Facebook-oldalán és a DOSZ 

Hittudományi Osztály virtuális felületén. 

Sikeres felkészülést kívánva, tisztelettel: 

Molnár Dániel 

DOSZ elnök 

Mikó-Prém Alexandra 

DOSZ Hittudományi Osztálya 

osztályelnök 

Dr. habil. Baráth Béla Levente 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora 
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