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Czcigodny
Ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. UKSW
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Czcigodny Księże Profesorze,

informuję, że Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, we współpracy
z: Komisją Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszeniem
Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich,
planuje zorganizować w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniu 5 czerwca
2021 r. (sobota) jubileuszową X Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Kodeks Prawa
Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. Z racji na ograniczenia epidemiczne
związane z Covid-19 konferencja odbędzie się w systemie hybrydowym. Zachęcam do udziału
w tym wydarzeniu naukowym.
Dotychczas odbyło się dziewięć konferencji, które wzbudziły zainteresowanie zarówno
wśród doktorantów, jak i doktorów oraz samodzielnych pracowników naukowych z ośrodków
naukowych zajmujących się prawem kanonicznym nie tylko w Polsce. Wygłoszone referaty
uzyskały pozytywne i wysokie oceny recenzentów, dlatego w większości zostały opublikowane
w punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki prawniczych czasopismach naukowych
lub publikacji zwartej. W zorganizowanych cyklicznych już konferencjach wystąpiło ponad
300 Prelegentów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech, Litwy, Italii i Wenezueli.

Do wygłoszenia referatów zapraszamy studentów, doktorantów, asystentów i adiunktów
przed habilitacją, którzy uzgodnili temat z promotorem lub kierownikiem Katedry i uzyskali
pisemną akceptację tematu i treści wystąpienia. Zgłoszenia z tematem dotyczącym Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1983 r. wraz z jego akceptacją przez promotora lub kierownika Katedry
prosimy przesłać do dnia 17 maja br. Referat powinien zostać zaprezentowany w ciągu 20
minut, natomiast tekst do publikacji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) może być dłuższy
(max. 1 arkusz wydawniczy, tj. 40.000 znaków). Artykuł, opracowany zgodnie z instrukcją dla
Autorów (w załączeniu), wraz ze streszczeniem i słowami kluczowymi w języku polskim i
angielskim oraz z wyodrębnioną na końcu artykułu bibliografią oraz numerem ORCID, należy
przysłać na adres e-mail: kkpp@kul.lublin.pl do dnia 17 maja br.
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu proszone są o uiszczenie opłaty
konferencyjnej w wysokości: studenci – 50 zł; doktoranci, asystenci i adiunkci – 100 zł na konto
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Al. Racławickie 14, 20-950
Lublin; PKO BP 37 1020 3150 0000 3502 0040 2404 z dopiskiem: „konferencja 2021” w
terminie do dnia 17 maja br. Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacyjne i w przypadku
rezygnacji z udziału w konferencji nie podlega zwrotowi.
Będę wdzięczny za przesłane zgłoszenia. Natomiast szczegóły zostaną doprecyzowane
po otrzymaniu odpowiedzi także z innych jednostek naukowych w Polsce i za granicą.
Łączę wyrazy szacunku i wdzięczności

W imieniu organizatorów

/-/ Mirosław Sitarz

