Farkas Csaba
A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Karán 1994.-ben szerzett diplomát
„summa cum laude” minősítéssel.
1997.-ben jó eredménnyel jogi szakvizsgát tett.
2006.-ban közbeszerzési referens képzésben vett részt, amelynek eredményeként mind a szakmai,
mind az elméleti részből jeles minősítést kapott.
2010.-ben „summa cum laude” minősítéssel védte meg Phd dolgozatát melynek a címe:
Ajánlattétel, az ajánlatok értékelése a nyílt közbeszerzési eljárásban”.
1997. május 01-től egyetemi tanársegéd, 2005. február 01-től egyetemi adjunktus. Tanársegédként
elsősorban polgári jogi szemináriumokat vezetett, a polgári jog teljes témaköréből, alkalmanként
előadásokat tartott. Jelenleg társasági jogot, e mellett 2003 óta versenyjogot és közbeszerzések
jogát, 2007-től atipikus szerződések jogát is oktatja. „Az elektronikus hírközlési szolgáltatásra
vonatkozó előfizetői szerződések szabályozása Magyarországon” címmel meghirdetett fakultatív
tárgy társelőadója. Több féléven keresztül „társasági jog a gyakorlatban” címmel speciális
kollégiumot vezetett. Gazdasági jog tárgyköréből több posztgraduális képzésen tart előadást.
Angol és orosz nyelvből államilag elismert középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 1997.-től tagja a
Szegedi Ügyvédi Kamarának, ahol 2006–2010 között fegyelmi bizottság tagi tisztséget töltötte be.
2002.-től tagja a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Fegyelmi Bizottságának,
és 2003.-tól a Kar Könyvtárügyi Bizottságának. Alapítója és tagja az MTA Szegedi Akadémiai
Bizottság Jogi Szakbizottság Gazdasági Jogi Munkacsoportjának.
Számos konferencián vett részt és tartott előadást. A legutóbbiak közül kiemelendő:
2007. november 15-én a Tudomány napján tartott előadása, melynek címe: „a szerződés
fogalma, a szerződés létrejöttének a folyamata”,
Társszervezője volt a 2007. december 05. napján A közbeszerzés és versenyjog aktuális
kérdései címmel megtartott konferenciának. Előadásának a címe: „A körbetatozások
mérséklésének aspektusai a Kbt. szemszögéből.
2008. március 22. napján a Corvinus Egyetemen a felsőoktatásban dolgozó szakemberek
részére tartott konferencián „A társasági jog alapkérdései „ címmel tartott előadást.
2008. október 16. napján a Szegeden megrendezésre került Társasági jogi konferencián „Az
üzletrész felosztásának elméleti és gyakorlati kérdéseit” fejtegette.
2010. március 5. napján a Szegedi Közjegyzői Kamarában tartott előadást: A társasági jog
aktuális kérdéseiről, különös tekintettel, az öröklésre és a jogutódlásra.

