PRIJAVA NA
V. DOKTORSKO ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO MEDNARODNO KONFERENCO
26. maj 2016 v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani
**********************************************************************************
PRIJAVNI OBRAZEC
**********************************************************************************
Ime in priimek
Stalno bivališče
Poštna številka, kraj in država
Status udeleženca
Zaposlitev
Telefon
E-pošta
Prijava na sekcijo: pravo, uprava, nepremičnine (vpiši ustrezno)
Na konferenci sodelujem: s prispevkom ali kot poslušalec (ustrezno vpiši)
Naslov konferenčnega prispevka
Navedba avtorja in morebitnih soavtorjev prispevka*

Razne opombe

* Navedba avtorja je obvezna.

Okvirni potek konference na dan 26.5.2016
10.00 – 11.00 Prihod in registracija udeležencev
11.00 – 11.15 Uvodni nagovor
11.15 – 12.30 Sekcija 1
12.45 – 14.15 Sekcija 2
14.30 – 16.45 Sekcija 3
Organizatorji konference:
Evropska pravna fakulteta in Fakulteta za državne in evropske študije

Priloga:

NAVODILA ZA PRIJAVO NA UDELEŽBO, ODDAJO IN PISANJE PRISPEVKOV

Rok za oddajo prijave na konferenco : 5.5.2016
Rok za oddajo konferenčnih znanstvenih prispevkov : 19.5.2016
Kontaktni naslovi za informacije ter navodila:
1. Prijava udeležbe na konferenco:
Kandidati izpolnjeno prijavo pošljejo na e-poštni naslov: nika.znidar@evro-pf.si (za EVROPF) in maja.bohinjc@fds.si (za FDŠ).
Kandidati pošljejo konferenčni prispevek na e-poštni naslov: priscila.gulic@evro-pf.si .
2. Oddaja konferenčnih prispevkov:
Znanstveni konferenčni prispevek mora biti tehnično in vsebinsko napisan v skladu s
priporočili za pisanje (znanstvenih) člankov, ki jih najdete tu:
http://evro-pf.si/media/website/2013/03/Pisanje-znanstvenih-%C4%8Dlankov1.pdf.
Pravilno navajanje opomb in literature najdete v Navodilih za pisanje zaključnih del.
In sicer od str. 8-15: http://evro-pf.si/dejavnosti/knjiznica/navodila-za-izdelavo-diplomskihin-drugih-zakljucnih-del/. Opombe pišemo pod črto v velikosti črk 10pt.

Dodatna tehnična navodila za članek:
Članki se pišejo v slovenščini ali angleščini. Besedilo naj bo napisano v MS Word-u. Dolžina
članka je lahko največ 10 strani A4 formata, z odmiki: zgoraj, spodaj, levo in desno 30mm.
Pisava: Times new Roman, normal, 12pt, single line spacing.
Naslov: Times new Roman, 14pt, krepko, sredinsko poravnano. Naslov mora biti v
slovenskem in angleškem jeziku, če je besedilo slovensko. Pri angleških besedilih zadošča
angleški naslov. Za podnaslove velja enako.
Avtorji: Times new Roman, 12pt, krepko, sredinsko poravnano. Avtorje nanizamo v eni vrstici
z imenom in priimkom. Ob koncu priimka dodamo opombo, pod katero navedemo
zaposlitveno oz. raziskovalno inštitucijo in naslov inštitucije. Dodamo e-poštni naslov avtorja.
Velikost opomb je 9pt, normal, sredinsko poravnano.
Izvleček/povzetek oz. abstract: Times new Roman, 12pt, krepko, levo poravnano. Besedilo
povzetka ali izvlečka ni v krepki pisavi. Ključne besede oz. keywords so v ležeči obliki pod
vsakim izvlečkom oz. abstractom. Izvlečki naj bodo razmejeni s črto.
SODELUJOČI ODBORI:
UREDNIŠKI ODBOR:
dr. Marko Novak, dr. Matej Avbelj, dr. Peter Jambrek, dr Alenka Temeljotov Salaj
ZNANSTVENI ODBOR:
dr. Matej Avbelj (predsednik), dr. Alenka Temeljotov Salaj, dr. Jernej Letnar Černič, dr. Tone Jerovšek,
dr. Janez Čebulj, dr. Arne Mavčič, prof. Svein Bjoerberg, dr. Marko Novak,
dr. Bojan Grum, dr. Božena Lipej, dr. Kaliopa Andrews Dimitrovska
PROGRAMSKI ODBOR:
dr. Peter Jambrek (predsednik), dr. Matej Avbelj, dr. Boštjan Aver,
dr. Rok Čeferin, dr. Jernej Letnar Černič
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
dr. Marko Novak (predsednk), dr. Matej Avbelj,
Priscila Gulič, Maja Bohinjc, Nika Žnidar

