
Позив за учешће

на Првом семинару студената докторских студија –

PhD Colloquium –

Институт за правне и друштвене науке и Центар за социолошко-правна
истраживања (CSLS) oрганизују Први семинар намењен студентима докторских
студија под називом PhD Colloquium који ће се одржати online путем Webex
платформе од 7. до 9. априла 2021. године. Сврха семинара је да младе колегинице и
колеге добију прилику да представе свој досадашњи истраживачки рад, да добију
конструктивне коментаре и сугестије за унапређење своје докторске дисертације, као и
да разменe идејe са другим докторандима који се налазе у истој фази рада – припреми
пројекта докторске дисертације.

Овим путем позивамо све заинтересоване студенте докторских студија правних
факултета, да до 1. марта 2021. године пошаљу своју биографију и кратак резиме своје



докторске дисертације/истраживања на адресу phd.colloquium@ius.bg.ac.rs са назнаком
да се пријављују за семинар. Резиме истраживања треба да садржи од 600 до 900 речи.

У складу са пријављеним темама, организациони одбор ће сачинити агенду
семинара. Први дан семинара биће посвећен општим темама од значаја за све
докторандe: методе истраживања, програми управљања референцама, значај
мотивације и превазилажење прокрастинације, како објавити научни чланак итд.
Други дан предвиђен је за излагање студената докторских студија који се у оквиру
својих истраживања баве практичним и теоријским питањима у вези са теоријом
државе и права, социологије права и филозофије права, након чега ће своје
истраживање излагати докторанди који се баве другим областима права.

Студенти заинтересовани за учешће на PhD Colloquium-y, уз приложену
биографију и кратак резиме докторске дисертације, у обавези су да наведу име и
презиме свог (привременог) ментора, као и два наставника или и сарадника са било
ког (правног) факултета/института из региона или иностранства, за које мисле да би
могли на адекватан начин да коментаришу њихов рад. Предложеним стручњацима
биће упућен званичан позив за учешће на семинару, а у случају да неко од њих не буде
у могућности да се одазове позиву, организациони одбор ће учеснику самостално
доделити другог коментатора.

Коначан списак учесника семинара биће објављен 5. марта на сајту Правног
факултета Универзитета у Београду, а изабрани кандидати су у обавези да своје
учешће потврде до 8. марта 2021. године на адресу phd.colloquium@ius.bg.ac.rs.
Учесници семинара ће своје радове усмено представљати 15 минута, тако што ће
представити основне хипотезе своје докторске дисертације и усредсредити се на један
или два специфична проблема о којима желе да даље дискутују са осталим
учесницима, након чега ће уследити 10 минута коментара од наставника и 10 минута
времена за питања и одговоре учесника.

За додатне информације, као и за сва питања у вези са семинаром,
заинтересовани студенти докторских студија могу писати на имејл адресу
phd.colloquium@ius.bg.ac.rs са назнаком да је за Семинар за студенте докторских
студија –PhD Colloquium.


