PRO LEGAL
Deň študentov práva a doktorandov 2019

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
vedenie Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s ELSA
Banská Bystrica aj v tomto akademickom roku pripravilo pre doktorandov možnosť
prezentovať výsledky svojej vedeckej práce na konferencii „PRO LEGAL Deň študentov
práva a doktorandov 2019“.
Vedecká konferencia sa uskutoční dňa 25. marca 2019 pod záštitou dekana fakulty
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD.
Z konferencie „PRO LEGAL Deň študentov práva a doktorandov 2019“ bude vydaný
recenzovaný ON-LINE zborník.
Prihlášky doktorandov na konferenciu (spolu s potvrdením o úhrade poplatku) očakávame
do 1. marca 2019 na e-mail: prolegal.konferencia@gmail.com. Samotný príspevok je
potrebné zaslať do 15. marca 2019 na e-mail: prolegal.konferencia@gmail.com. Prihlášku,
ako aj šablónu príspevku nájdete na www.prf.umb.sk.
Následne budú zverejnené doplňujúce informácie, tak ako aj program konferencie.
Účastnícky poplatok:
Poplatok vo výške 20 EUR (doktorandi PrF UMB), resp. 40 EUR (doktorandi iných fakúlt) za
účasť na konferencii zahŕňa náklady na organizáciu konferencie, občerstvenie počas
konferencie a náklady na editovanie vedeckého zborníka. Účastnícky poplatok sa v prípade
neúčasti nevracia.
Bankové spojenie:
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT: SPSRSKBA
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Variabilný symbol: 108386
Požiadavky na formálnu úpravu príspevkov:
Rozsah príspevkov: 6 – 20 normovaných strán (na stranu 30 riadkov po 60 znakov – vrátane
medzier – a to len na jednej strane listu), pričom do počtu strán sa započítavajú aj kľúčové
slová, abstrakt a poznámky. Iný rozsah je potrebné vopred dohodnúť s organizátormi.
Štruktúra príspevkov: názov článku (v slov. a angl. jazyku), krstné meno a priezvisko autora
(s pozn. pod čiaru s uvedením titulov a pracovným zaradením na pracovisku), abstrakt
v rozsahu max. 15 riadkov (v slov. a angl. jazyku), kľúčové slová max. 10 slov (v slov. a angl.
jazyku), úvod s naznačením problematiky, rozbor problematiky podľa zvolenej metodológie,
záver, poznámky a literatúra.

