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Stimată doamnă doctorand,
Stimate domnule doctorand,
Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, împreună cu
Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara organizează Conferinţa Internaţională a
Doctoranzilor şi Studenţilor în Drept – ediţia a IX-a, la Timişoara, în data de 9 iunie 2017.
Scopul organizării acestei manifestări, unică în România prin specificul ei şi prin amploarea numărului
participanţilor, este acela de a stimula valorificarea cercetării ştiinţifice a doctoranzilor şi studenţilor în
drept, facilitând publicarea rezultatelor activităţii de cercetare, dar şi stabilirea de relaţii de colaborare
între facultăţile şi şcolile doctorale de la care provin participanţii.
La conferinţă sunt invitaţi să participe doctoranzii facultăţilor de drept din România, precum şi cei ai
unor facultăţi de drept prestigioase din Europa.
Volumul conferinţei, cuprinzând lucrările doctoranzilor, urmează să fie publicat la Editura Universul
Juridic, care îi va garanta înalta ţinută ştiinţifică şi grafică, şi să fie oferit participanţilor cu ocazia
manifestării. Totodată, volumul va fi transmis de către organizatori tuturor bibliotecilor facultăţilor de
la care provin autorii.
Lucrările pot fi redactate în limba română sau în limba engleză. Lucrările prezentate spre publicare de
doctoranzi trebuie să fie avizate din punct de vedere ştiinţific de către conducătorii de doctorat ai
acestora.
Vă adresăm invitaţia de a lua parte la lucrările conferinţei, exprimându-ne speranţa că această
manifestare va constitui locul de întâlnire a cât mai multor jurişti de marcă din Europa şi va contribui la
întărirea relaţiilor de cooperare dintre aceştia.
Alăturat vă transmitem fişa de participare la conferinţă, cuprinzând mai multe detalii de natură
organizatorică. Vă adresăm rugămintea de a ne confirma participarea dumneavoastră prin trimiterea
formularului de înscriere și a dovezii de achitare a taxei de participare, până la data de 26 martie 2017.
Termenul limită pentru transmiterea textului integral al lucrării, conform celor precizate în informaţiile
anexate, este 23 aprilie 2017.

Decan,
Prof.univ.dr. Lucian BERCEA
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