Az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága és az MTA Nyelvtudományi
Intézete
szeretettel meghívja Önt
a 2019. február 1-jén megrendezésre kerülő
XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferenciára.
Az Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferenciák megrendezésére évente kerül
sor. A tizenharmadik konferencia helyszíne az MTA Nyelvtudományi Intézete (1068
Budapest, Benczúr u. 33.). Előadók és résztvevők jelentkezését egyaránt várjuk.
A konferenciára előadással jelentkezni 2018. december 7-ig lehet. Az absztrakt
követelményei itt olvashatók.
Részvételi díj: 4000 Ft az előadók, 1000 Ft a hallgatóság számára. A részvételi díj
tartalmazza:





az üléseken való részvétel lehetőségét,
a kávészünetekben a kávét, üdítőt, ásványvizet, aprósüteményt,
a konferenciacsomagot (programfüzet, mappa, toll),
az előadók számára a lektorálás utáni publikálási lehetőséget
konferenciakötetben.

a

A
magyar
és
angol
nyelvű
jelentkezési
lapok
a
http://www.nytud.hu/alknyelvdok19/reg.html
weboldalon
találhatók
meg.
A jelentkezések regisztrálásáról két munkanapon belül értesítést küldünk a megadott
e-mail-címre.
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. A beküldendő absztraktok
formai
és
tartalmi
követelményeire
vonatkozó
útmutató
a
http://www.nytud.hu/alknyelvdok19/absinfok.html webhelyen található.
A konferenciával kapcsolatos további részletek szintén a konferencia webhelyén
(http://www.nytud.hu/alknyelvdok19) olvashatók.
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The Committee of Applied Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences and
the Research Institute for Linguistics
announce the
13th Conference for PhD Students of Applied Linguistics,
to take place on 1st February, 2019.
The Committee of Applied Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences and
the Research Institute for Linguistics announce the 13th Conference for PhD Students
of Applied Linguistics, to take place on February 1, 2019
The Conference for PhD Students of Applied Linguistics is organized annually. The
13th conference is organized at the Research Institute for Linguistics of the
Hungarian Academy of Sciences (Benczúr u. 33, Budapest, 1068). In addition to
presenters, non-presenting participants are also welcome at the conference.
The deadline for abstract submission is December 7, 2018.
The registration fee is 4,000 HUF for presenters and 1,000 HUF for non-presenting
participants.
The fee includes:
 conference materials (program leaflet, folder, and pen)
 coffee, soft drinks, mineral water and cookies in the coffee breaks,
 for presenters, the opportunity to publish the written versions of their
presentations, after a review process, in the conference volume.
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/alknyelvdok19/absinfok_eng.html.
Further information on the conference is also available at the web page of the
conference: http://www.nytud.hu/alknyelvdok19/index_eng
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President of the organizing committee of the Conference for PhD Students of Applied
Linguistics
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