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A konferencia

címe:

honlapcím
(ha van)
A rendezvény rövid leírása:

A rendezvény értékelése:

„Integration or Disintegration? The Future of European Law
& Policy”, Third Conference on European Law & Policy in
Context
http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/iel/news/eve
nts/conference-2012.aspx
A Birmingham-i Egyetem Európa-jogi Intézete 2008 és
2010 után idén harmad ízben rendezte meg egyre nagyobb
szabású konferenciáját kutatók és doktorandusz hallgatók
számára. A konferencia az uniós jog különbözı területeit,
az Európai Unió tevékenységeit és szakpolitikáinak
aktuális kérdéseit járta körbe 23 workshop keretében,
mindösszesen 75 elıadó részvételével. Az elıadók
kiválasztása a beküldött írásbeli összefoglalók elızetes
elbírálása alapján történt.
A konferencia nyelve az angol.

A konferencia magas szakmai színvonalú volt, amelyet az
elıadók elızetes szelekciója is biztosított. A rendezvény elsı
napját plenáris ülés nyitotta, amelyen Alan Dashwood, a
Cambridge-i Egyetem neves professzorának elıadását
követıen további három elıadást hallhattunk Rotterdam,
Helsinki és Nottingham egyetemeinek Európa-jogot kutató
és oktató professzoraitól az Európai Unió elıtt álló
kihívásokról és azok megoldási javaslatairól. A nap második
felében, valamint a konferencia második napján
workshopokban nyílt lehetıség az eszmecserére, ahol az
elıadásokat követıen több esetben is heves szakmai
diskurzus alakult ki, amelyek során sok hasznos
információval gazdagodtam.

A személyes részvétel
értékelése:

A konferencia második napján az EU bıvítésének
kérdéseivel foglalkozó workshopban adtam elı a
Staffordshire -i Egyetem két docense mellett. Az elıadásokat
követıen több mint 1 óra állt rendelkezésre a kérdések
megválaszolására és a diskurzusra. Személyes részvételemet
sikeresnek értékelem, mivel a workshop moderátora méltatta
az elıadásomat és a többi résztvevı a legmagasabbra
értékelte. Mindezeken túlmenıen a konferencia számomra
rendkívül hasznosnak bizonyult, mivel az angol nyelvő
elıadásom nemzetközi folyóiratban történı publikálására
kaptam ígéretet, a doktori disszertációmhoz további
ötletekhez jutottam, mindezeken túlmenıen pedig alkalmam
nyílt számos szakmai ismeretséget kötni.
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