
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В СФЕРЕ ПРАВА И СОЦИАЛЬНЫХ 

НАУК 

 
Более подробная информация доступна на сайте конференции: sdu.edu.kz/ru/iclssru  

 

16-17 апреля 2021 года на факультете Права и Социальных наук Университета 

имени Сулеймана Демиреля в онлайн-формате состоится международная 

конференция в сфере Права и Социальных наук. Данная конференция стремится 

обеспечить общую площадку для исследователей, преподавателей, практиков, 

докторантов и магистрантов в области права и социальных наук со всего мира. Тема 

конференции – “Право и социальные науки в период пандемии COVID-19”, была 

разработана для того, чтобы организовать дискуссию о том, как COVID-19 повлиял на 

области права, международных отношений, журналистики, государственного 

управления и прав человека.  

Основная цель данной конференции состоит в том, чтобы очертить масштабы 

воздействия COVID-19, предложить новые подходы в решении проблем, связанных с 

пандемией, организовать обмен идеями и исследовательским опытом, а также 

представить новые возможности для сотрудничества и создания профессиональных 

связей. 

Факультет Права и Социальных наук рад приветствовать ученых из местных и 

международных университетов, научно-исследовательских институтов и других 

соответствующих учреждений для участия в конференции.  

Работы принимаются по следующим под темам: 

- Глобализация в эпоху COVID-19 

- Региональная интеграция в период COVID-19 

- Проблемы глобального управления 

- Право на здоровье и вызовы приватизации здравоохранения 

- Права детей и женщин в контексте бытового насилия 

- Страхование медицинской профессиональной ответственности 

- Международное торговое право 

- Кибербезопасность и IT-право 

- Прошлые пандемии в истории человечества и их воздействие 

- Влияние пандемии на журналистскую этику 

- Влияние пандемии на производство и потребление новостей 

- Роль СМИ в период пандемии 

Конференция будет организована в виде параллельно проводимых презентаций 

докладов в режиме онлайн по нескольким секциям как право, международные 

отношения, история и государственное управление, журналистика и массовые 

коммуникации, права человека. 

Рабочие языки конференции: английский, казахский и русский. 

 

Требования к статье/расширенной аннотации 

Авторам предоставляется возможность подачи полной статьи (3500-4000 слов) 

или расширенной аннотации (1500 слов). Все статьи и расширенные аннотации будут 

рассмотрены экспертной комиссией и включены в сборник материалов конференции.  

 

Важные даты 

http://sdu.edu.kz/ru/iclssru


20 марта 2021 года - крайний срок регистрации и подачи статьи/расширенной 

аннотации 

31 марта 2021 года - уведомление о приеме статьи/расширенной аннотации 

12 апреля 2021 года - заключительная программа конференции 

 

Участие в конференции – бесплатное. Более подробная информация доступна на 

сайте конференции: sdu.edu.kz/ru/iclssru   

 

Электронная почта: iclss@sdu.edu.kz 

 

Для участия в конференции, просим заполнить регистрационную форму на 

сайте конференции. 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
Толығырақ мәліметті конференция сайтынан табуға болады: sdu.edu.kz/kz/iclsskz  

 

Сулейман Демирель Университетінің Құқық және Әлеуметтік ғылымдар 

факультеті 2021 жылдың 16-17 сәуір күндері онлайн форматта халықаралық 

конференция өткізеді. Конференция құқық және әлеуметтік ғылымдар саласы бойынша 

әлемнің түкпір-түкпірінде еңбек етіп жүрген зерттеушілерге, кәсіби мамандарға, 

докторанттар мен магистранттарға ортақ алаң ұсынады. Конференцияның тақырыбы – 

«COVID-19 пандемиясы кезіндегі құқық және әлеуметтік ғылымдар». Бұл 

тақырып аталған індеттің құқық, халықаралық қатынастар, журналистика, мемлекеттік 

басқару және адам құқықтары салаларына қалай ықпал еткенін талқылауды дамыту 

үшін таңдалып отыр.  

Конференцияның негізгі мақсаты – COVID-19 әсерінің ауқымын анықтау, 

пандемия кезіндегі проблемаларға жаңа шешім жолдарын ұсыну, идея және тәжірибе 

алмасуды жеңілдету, ынтымақтастық пен әріптестік желі құру мүмкіндіктерін ұсыну.   

Конференцияға жергілікті және халықаралық университеттердің, ғылыми-

зерттеу институттарының және басқа да мекеме зерттеушілерін қатысуға қуана 

шақырамыз. Бұл іс-шара кезінде танымал спикерлер мен зерттеушілер түрлі баяндама, 

панельдік пікірталастар жүргізеді.  

Жұмыстар келесі тақырыпшалар бойынша қабылданады: 

- COVID-19 кезеңіндегі жаһандану  

- COVID-19 кезіндегі аймақтық интеграция  

- Жаһандық басқару мәселелері  

- Медициналық қызметке құқық және денсаулық сақтау саласын 

жекешелендірудегі сын-тегеуріндер 

- Тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайындағы балалар мен әйелдер құқығы 

- Медициналық кәсіби жауапкершілікті сақтандыру 

- Халықаралық сауда құқығы  

- Киберқауіпсіздік және IT-құқық  

- Адамзат тарихындағы пандемиялар және олардың әсері 

- Пандемияның медиа этикасына әсері  

- Пандемияның жаңалықтар өндіру мен тұтынуға ықпалы 
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- Пандемия кезіндегі медианың рөлі 

Конференция онлайн режимде бір уақытта қатар жүргізілетін бірнеше секция 

түрінде өткізіледі және секциялар құқық, халықаралық қатынастар, тарих және 

мемлекеттік басқару, журналистика және масс коммуникация, адам құқықтары 

салалары бойынша ұйымдастырылады.  

Конференция ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде өтеді.  

 

Мақала/кеңейтілген аннотация жіберу талаптары 

Авторларға толық мақала (3500-4000 сөз) немесе кеңейтілген аннотация (1500 

сөз) жіберу мүмкіндігі беріледі. Барлық мақалалар мен кеңейтілген аннотациялар 

рецензиялау комитетінде қаралады және қабылданған жағдайда конференция 

жинағына енгізіледі.  

 

Маңызды даталар 

20 наурыз 2021 жыл - тіркелу және мақала/кеңейтілген аннотация жіберудің соңғы күні 

31 наурыз 2021 жыл – мақала/кеңейтілген аннотация қабылданғаны жайлы 

хабарландыру  

12 сәуір 2021 жыл - конференцияның қорытынды бағдарламасы жарияланатын күн 

 

Конференцияға қатысу тегін. Толығырақ мәліметті конференция сайтынан 

табуға болады: sdu.edu.kz/kz/iclsskz  

 

Электронды пошта: iclss@sdu.edu.kz 

 

Қатысу үшін конференция сайтындағы өтінім формасын толтыруды сұраймыз.  

 

 
CALL FOR PAPERS 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW AND SOCIAL SCIENCES 

 
More information can be found on the conference website: sdu.edu.kz/iclss 

 

The Faculty of Law and Social Sciences at Suleyman Demirel University (Kazakhstan) 

will host an international online conference on Law and Social Sciences on 16-17 April, 

2021. The conference seeks to provide a common venue for academics, professionals, 

researchers, PhD candidates, master students in the field of law and social sciences from 

around the world. The theme of the conference – “Law and Social Sciences during the 

COVID-19 Pandemic” – is elaborated in order to facilitate the discussion on how the 

COVID-19 affected the fields of law, international relations, journalism, public 

administration and human rights.  

The major aim of this conference is to outline the extent of the COVID-19’s impact, 

offer new approaches in dealing with the challenges of the current pandemic, facilitate the 

exchange of ideas and research experiences, and present new collaborative and networking 

opportunities.  

The Faculty of Law and Social Sciences is glad to welcome scholars from the local 

and international universities, research institutes and other relevant institutions to participate 

in this conference. This event will bring together distinguished speakers and scholars to give 

keynote speeches and conduct panel discussions.   
Subthemes of the conference include: 
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- Globalization in the COVID-19 Era  

- Regional integration during the time of COVID-19  

- Problems of global governance  

- The right to health and challenges of the privatization of health care  

- Children’s rights and women’s rights in the context of domestic violence  

- Medical professional liability insurance  

- International trade law  

- Cybersecurity and IT law  

- Past pandemics and their overall impact  

- Effects of the pandemic on journalism ethics  

- Impact of the pandemic on news production and consumption 

- The role of the media during the pandemic 

 

The conference will be organized on tracks such as Law, International Relations, 

History and Public Administration, Journalism and Mass Communication, and Human Rights 

in the format of online concurrent presentation sessions and panel discussions.  

The languages of the conference are English, Kazakh and Russian. 

 

Article/extended abstract submission guidelines 

Authors can choose to submit either a full article (3500-4000 words) or an extended 

abstract (1500 words). All articles and extended abstracts will be reviewed by a peer review 

committee and included in the conference proceeding. 

 

Important dates 

20 March 2021: Deadline for registration and article/extended abstract submission  

31 March 2021: Acceptance notification 

12 April 2021: Conference final program 

 

There is no participation fee. More information can be found on the conference 

website: sdu.edu.kz/iclss 

 

Email: iclss@sdu.edu.kz 

 

To participate in the conference, please fill out the form on the conference website. 
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