A Magyar Tudomány Ünnepe
2016
Az esemény címe:
Az esemény műfaja:
Tudományterület:
Kezdés:
Befejezés:
Program:

"Oknyomozó tudomány"
A Haza Szolgálatában
tudományos doktorandusz konferencia
inter- és multidiszciplináris (hadtudomány, rendészettudomány, közigazgatás-tudomány,
határterületek)
2016. november 4. 8.00
2016. november 4. 18.00
08.00-09.00 Regisztráció
09.00-10.00 Megnyitó
Prof. dr. Patyi András, NKE rektor megnyitó beszéde
Prof. dr. Padányi József mk. dandártábornok, NKE tudományos rektorhelyettes
megnyitó beszéde
Keresztes Gábor, Doktoranduszok Országos Szövetsége, elnök megnyitó beszéde
Fekete Csanád, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzat, elnök
megnyitó beszéde
10.00-11.30 I. délelőtti szekciók
11.30-11.45 Kávészünet
11.45-13.15 II. délelőtti szekció
13.14-14.15 Állófogadás
14.15-15.45 I. délutáni szekció
15.45-16.00 Kávészünet
16.00-17.30 II. délutáni szekció
17.30-18.00 Záróünnepség
A szekciók és a program a jelentkező előadók számának függvényében alakulnak.
A szekcióülések a jelentkezések beérkezésével még változhat, az előadók és az előadott
témák részletes programja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz
Önkormányzatának oldalán november 1.-től válik elérhetővé.
http://uni-nke.hu/kutatas/doktorandusz-onkormanyzat/

Szervező intézmények:
Helyszínek:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus:
• Díszterem (megnyitó ünnepség helyszíne),
• II. emelet, zsibongó (állófogadás helyszíne)
Szekciótermek:
•Földszint: Zrínyi terem (1 szekció, délelőtti és délutáni)
• I. emelet: Hunyadi terem szétválasztva (2 szekció számára, délelőtti és délutáni)
• II. emelet: III. előadó: 234 terem (1 szekció számára, délelőtti és délutáni)
Orczy Úti Kollégium:
•F14 B és C terem (2 szekció számára, délelőtti és délutáni)

Régió:
Kapcsolattartó:
Az esemény honlapja:

Közép-Magyarország
Fekete Csanád (fekete.csanad@uni-nke.hu, +36 (1) 432 9000 / 20-119-es mellék)
http://uni-nke.hu/kutatas/doktorandusz-onkormanyzat

Szinopszis, összefoglaló
(legfeljebb 4000 karakter):

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata, a Rendészeti
Doktoranduszok Országos Egyesülete, a DOSZ Hadtudományi és Közigazgatás-tudományi
Osztálya, a Magyar Hadtudományi Társaság Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klubja, valamint az
Egyetem szakkollégiumai idén immáron negyedik alkalommal rendezik meg a „Haza
Szolgálatában” nevet viselő tudományos doktorandusz konferenciát. Az előző évben öt délelőtti
és öt délutáni szekcióban, közel 70 előadás hangzott el, ami országos szinten is jelentősnek
tekinthető a doktorandusz konferenciák között. További sikerként kell megemlíteni, hogy a
konferencián két külföldi PhD-hallgató is prezentálta kutatását, az angol nyelven is előadó
hazai doktorandusz kollégák mellett. A konferencia célja tehát, hogy az egyetem
szellemiségében a három hivatásrend doktoranduszai számára biztosítsa a lehetőséget
tudományos előadásaik megtartására és tudományos eredményeik publikálására. Ezen
túlmenően a rendezvény előadói között olyan tehetséges BSc-s és MSc-s hallgatók is részt
vehetnek, akik az idén ősszel megrendezésre kerülő Tudomány Kapujában poszterkiállításon és
-versenyen a szakmai zsűri megítélése szerint a legjobb pályamunkákat nyújtották be. Az
előadások megtartása mellett a részt vevők, az Egyetem „Társadalom és Honvédelem” című
folyóiratában írásos formában is közzé tehetik kutatásukat, ezzel is elősegítve a tudományos
közegben való megjelenést, illetve a fokozatszerzéshez szükséges publikációk abszolválását. A
DÖK célja, hogy a társszervezetekkel együttműködve az immáron hagyományosnak tekinthető
rendezvény a következő években is megrendezésre kerüljön és egy további nemzetközi
szekcióval bővítse azt.

