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A konferencia címe:
„Role of Tribunals and Doctrine in the International Law”
(„A törvényszékek és az elmélet szerepe a nemzetközi
jogban”)
honlapcím
---(ha van)
A rendezvény rövid leírása:
A szervezők a kétnapos nemzetközi jogi konferencia
témáját igen tágan határozták meg, amely a klasszikus
nemzetközi jogi problémák mellett átfogja a nemzetközi jog
aktuális és annak határterületén elhelyezkedő kérdéseket
(emberi jogok, választottbíráskodás, speciális vitarendezési
testületek) is.
Név:
Tanszék és beosztás:

A Ph.D. hallgatóknak szóló konferenciát két szekcióban
szervezték meg, amelyek közül az egyik lengyel, míg a
másik angol nyelven zajlott le. A szekciókon belül
tematikus paneleket alakítottak ki.
A konferencia angol nyelvű szekciójában 9 előadás került
megtartásra lengyel, török, cseh, és egyetemünkről 3
magyar Ph.D. hallgató előadásában 20-30 fős hallgatóság
előtt.

A rendezvény értékelése:

A szervezők konferencia-kötet kiadását tervezik, a cikk
leadási határideje a nyár folyamán jár le.
A
rendezvény
Ph.D.
hallgatók
részére
került
megrendezésre, amely indokolja a tág témaválasztást.
Ugyanakkor a viszonylag alacsony számú előadó miatt az
egyes előadások témája igen távol esett egymástól, gyakran
igen mély tudományos eredmények felvonultatásával.
Ennek eredményeként igazán intenzív vita és tudományos
eszmecsere csak ritkán alakulhatott ki, azonban ennek
előnye, hogy a résztvevők kutatási területükön kívül eső, de
ahhoz szervesen kapcsolódó új és felhasználható
tudományos ismeretek birtokába juthattak.
A konferencia az egyetem főépületében, szép és kellemes
környezeten zajlott le. A szervezők mindent megtettek a
zavartalan lebonyolítás érdekében, a helyszín a szállás és
az ellátás is megfelelő volt.

A személyes részvétel
értékelése:

Előadásomat az első, „Kereskedelmi törvényszékek” című
szekcióban elsőként tarthattam meg, amelynek témája a
nemzetközi jog szempontjából egy speciális, perifériális,
ugyanakkor igen aktuális, keresztülfekvő terület: „A
Kereskedelmi
Világszervezet
Vitarendezési
Mechanizmusának szerepe a nemzetközi jogban”. Az
előadás témája teljes mértékben illeszkedik doktori
kutatásaimba.
A visszajelzések alapján úgy gondolom, hogy sikerült a
hallgatóság számára bemutatni és átadni a Kereskedelmi
Világszervezet
Vitarendezési
Mechanizmusának
sajátosságait, újszerű megoldásait.
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