are numatoma skiirstyti į temines sekcijas.
Darbą semina
Raginame da
alyvauti doktoran
ntus pristatant pranešimą apie
konkrečią tiriamąją
t
problem
mą arba jau gautus tyrimo
rezultatus.
nešimui pristatytti numatoma skiirti iki 20 min.;
Vienam pran
diskusijoms po
p kiekvieno prane
ešimo – iki 20 min.

KVIETIMAS DALYVAUTI
D

XIII nacionaliniame istorijoss ir archeolog
gijos kryptiess

Maloniai pra
ašome Renatai Rachmanovaitei šiuo el. pašto
adresu: ku.renata.rachmanova
aite@gmail.com:


doktorantų seminare
2022
2 m. rugpjūčio 25
5–26 d. Klaipėdo
oje

aloniai kviečiame v
visų Lietuvos insttitucijų istorijos ir archeologijos ar
Ma
gre
etimose mokslo kryptyse diserta
acijas rengiančius
s doktorantus į
seminarą Klaipėdoje
e.

Tai vieta ben
ndrauti, megzti ryšius
r
tarp skirtingose Lietuvos
ins
stitucijose studijjuojančių H 005
5 krypties ir g
gretimų krypčių
do
oktorantų, pasidalyti vieni su kitais savo atradimais.
Tai ir galim

mybė diskutuoti, gauti grįžtam
mąjį ryšį apie
do
oktorantūroje atlik
ktus tyrimus, prad
dedančiųjų mokslininkų pratybos,
kuriose dalyvauja n
ne tik kolegos do
oktorantai, bet ir gerąja patirtimi
besidalijantys patyrrę Lietuvos mokslininkai.
Seminarą p
pradės visiems dalyviams skirtas plenarinis

anešimas (praneš
šėją ir temą prane
ešime vėliau).
pra



Iki 2022
2 m. balandžio 15 d. pranešti apie numatomą
dalyvavim
mą. Prašome nurrodytu laiku pate
eikti preliminarią
pranešim
mo temą.
Iki 2022
2 m. balandžio 3 0 d. atsiųsti galu
utines pranešimo
temas ir pranešimo anota
aciją (iki 2 500 sp
paudos ženklų).

Visų seminarro pranešėjų ir kviestinių mokslininkų nakvynės
užsakymu ce
entralizuotai pas
sirūpins Klaipėdo
os universitetas.
Dėl nakvynės ir kelionės išlaidų apmokėjimo
o organizatoriai
cipą, kad instiitucijos, kuriems
s yra priskirti
taikys princ
doktorantai, apmokės savų doktorantų daly
yvavimo išlaidas.
orantus,
kurie
organizuojančioms
Tuos
dokto
seminarą
institucijoms nepriklauso, be
et norėtų registruotis dalyvauti
viečiame išsiaiškin
nti kelionės ir nakvynės
n
išlaidų
seminare, kv
padengimo galimybes savo do
oktorantūros instittucijose.

mams, užklausas prašome adrresuoti Renatai
Kilus klausim
Rachmanovaiitei: ku.renata.rac
chmanovaite@gmail.com.

