Az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága és az MTA Nyelvtudományi
Intézete
szeretettel meghívja Önt
a 2017. február 2-án megrendezésre kerülő
XII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferenciára.
Az Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferenciák megrendezésére évente kerül
sor. A tizenkettedik konferencia helyszíne az MTA Nyelvtudományi Intézete (1067
Budapest, Teréz körút 13.).
A konferenciára való jelentkezés határideje 2017. december 1.
Részvételi díj: 4000 Ft az előadók, 800 Ft a hallgatóság számára.
Előadók és résztvevők jelentkezését egyaránt várjuk.
A magyar és angol nyelvű jelentkezési lapok a http://www.nytud.hu/alknyelvdok18/reg.html
weboldalon találhatók meg. A jelentkezések regisztrálásáról két munkanapon belül
értesítést küldünk a megadott e-mail címre.
A beküldendő kivonatok formai és tartalmi követelményeire vonatkozó útmutató a
http://www.nytud.hu/alknyelvdok18/absinfok.html webhelyen található.
A konferenciával kapcsolatos további részletek szintén a konferencia webhelyén
(http://www.nytud.hu/alknyelvdok18)
olvashatók,
kérdéseiket
az
alknyelvdok@nytud.mta.hu e-mail címen tudják feltenni.
Üdvözlettel
Fenyvesi Anna
Az MTA Alkalmazott Nyelvészeti
Munkabizottságának
elnöke

és

Váradi Tamás
Az Alkalmazott Nyelvészeti
Doktoranduszkonferenciák
szervezőbizottságának elnöke

The Committee of Applied Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences and
the Research Institute for Linguistics
announce the
12th Conference for PhD Students of Applied Linguistics,
to take place on 2nd February, 2018.
The Conference for PhD Students of Applied Linguistics is annually organized. The
12th conference is organized at the Research Institute for Linguistics of the
Hungarian Academy of Sciences (1067 Budapest, Teréz körút 13).
The deadline for abstract submission is 1st December, 2017.
The registration fee is 4000 HUF for the presenters and 800 HUF for the nonpresenting participants.
Both presenters and non-presenting participants are welcome at the conference.
The

English

and

Hungarian

application forms are available here:
http://www.nytud.hu/alknyelvdok18/reg.html. Applicants will be notified of the receipt of
their abstract within two working days via e-mail.
Applicants are required to include the abstract of their planned presentation in their
application form. Stylistic and content requirements of abstracts are available here:
http://www.nytud.hu/alknyelvdok18/absinfok.html.
Further information on the conference is also available at the web page if the
conference: http://www.nytud.hu/alknyelvdok18.
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