Sozial und Wirtschafts Forschungsgruppe
7503 Großpetersdorf, Quergasse 11, Burgenland, Austria

Tisztelt Oktató és / vagy Kutató Kollégánk!
Az ausztriai (burgenlandi) Großpetersdorfban, a Sozial und Wirtschafts
Forschungsgruppe 2019. december 15-17-én (Vasárnaptól keddig)
„Alternatívák, Koncepciók, Innovációk Konferencia” címmel magyar nyelvű
konferenciát szervez, amelyre Önt is tisztelettel hívjuk, várjuk.
Elsősorban a társadalomtudományok területéről remélünk olyan jelentkezéseket,
amelyek valamilyen szélesebb körben meglevő társadalmi probléma kezelésére
kínálnak fel akár lokális, akár szélesebb körben alkalmazható gondolatokat. (Nem
felsorolásként, hanem, hogy mire is gondolunk: például szegénység, hajléktalanság,
munkanélküliség, biztonság, adatvédelem, környezetszennyezés, kisebbségek
helyzete, konfliktusok, migráció, népesedés, társadalmi különbségek, olvasáskultúra,
információ-használat stb., de lehet akár egy képzési terület újragondolása is.)
Előnyös, ha az előadó a kiindulópont problémáját tényadatokkal és stítisztikákkal
támasztja alá. Az alternatíváknál azt várjuk, hogy az előadó több szálon veszi végig,
milyen intézkedés milyen következménnyel járhat. Ha valaki koncepciót dolgoz ki, az
lehet egészen eltérő a jelenben ismert mintákhoz képest. Ha valaki innovációt mutat
be, szerencsés, ha van (mért) kiindulópont, majd a változtatás után (mért) eredmény.
(A cél az, hogy az innovatív javaslatok közkinccsé válva, bárhol a világon szabadon
felhasználhatók legyenek.)
A szociológia, politológia, (társadalom)filozófia, jog, közgazdaságtan, üzleti
tudományok,
kulturális
antropológia,
(újkori)
történelem,
média,
(tömeg)kommunikáció, szociális munka (szociálpolitika), andragógia, néprajz,
nemzetközi tanulmányok, turizmus szakembereit szólítjuk meg, és a jelentkezéseknél
előnyben részesítjük az inter- és multidiszlináris megközelítéseket.
Helyszín: 7503 Großpetersdorf (Burgenland, Ausztria), Quergasse 11
(egy régies építésű, egyszerű, falusi sváb parasztház)
Pénzügyi közreműködő: NEVTUD Ec.,
magyarországi forint-számlára folyik be

melynek

révén

a

regisztrációs

díj

Regisztrációs díj: absztraktonként 25.000,- HUF, amely magában foglalja:
 egy önálló referátum lehetőségét, amelynek időtartama vitával (kérdésekválaszok) együtt maximum 20 perc;
 bármely további szekciók látogatását a konferencia ideje alatt;
 a tartalmi összefoglalók két független szakértő által történő bírálatát;
 a szekciók összeállítását;
 regisztrációs csomagot (mappa, lapok, toll, kitűző);
 kinyomtatott, ISBN-számmal ellátott, a programot és a referátumok tartalmi
összefoglalóit tartalmazó konferencia-kiadványt;
 opcionálisan egy 10.000 és 20.000 karakter közötti, korábban publikálatlan
tanulmány elbírálását, amennyiben a tanulmány 2019. november 15-ig
beérkezik (csak a két független szakmai lektor, illetve a szerkesztő által
elfogadott munkákat jelentetjük meg tematikus, szerkesztett, nyomtatott,
ISBN-számmal ellátott kötetben és a következő internetes felületen:
http://www.irisro.org/);

 a referátumok megtartásához laptopot és projektort biztosítunk (az esetleges
kompatibilitási problémák elkerülése érdekében engedélyezett saját laptop
használata).
Jelentkezés: a jelentkezési űrlap kitöltésével, továbbá egy szóközökkel 1500 és 2500
karakter közötti terjedelmű tartalmi összefoglalóval lehet.
Nem előadó regisztrált résztvevők esetében a regisztrációs díj mértéke ugyanannyi
(ugyanazokat a kiadványokat ők is megkapják), a helyszínen megjelenő kísérőktől
viszont nem kérünk regisztrációs díjat.
Határidők:
 jelentkezési határidő: 2019. október 10.
 elbírálás eredményéről kiértesítés: 2019. október 15.
 opcionális tanulmány beküldésének határideje: 2019. november 15.
 regisztrációs díj (csak azoktól kérjük, akik jelentkezését, absztraktját két
független bíráló véleménye alapján elfogadtuk) befizetésének határideje: 2019.
november 20.
 konferencia napjai: 2019. december 15-17. (Vasárnaptól keddig)
A regisztrációs díj nem tartalmaz étkezési-, utazási-, és szállás-költséget. A
programban, az absztrakt-kiadványban és a tanulmányok publikálása során csak
azoknak a neve szerepelhet, akik után a regisztrációs díj beérkezett. A konferencia
2019. november 15. után történő lemondása, illetve távolmaradás esetén a
regisztrációs díj visszautalása nem lehetséges.
A konferencia – erre az alkalomra használt – e-mail-címe: society@irisro.org
(Alternatív e-mail-cím, ha nem érkezne válasz: iri.slovakia@gmail.com).
Konferenciáink fő célja: elősegíteni a felsőoktatásban érdekeltek szakmai fejlődését,
bővíteni külföldi megjelenési, publikálási lehetőségeit. Konferenciáinkon törekszünk
a segítő légkör kialakítására, a kutatók, alkotók, felsőoktatási szakemberek és más
érdeklődők kommunikációjára. Tematikusan lehetőség szerint nem szabunk
korlátokat: célunk a meglevő kutatási irányok és egyéni érdeklődések
kibontakoztatásának elősegítése – a tudományos igényesség és következetesség
fenntartása mellett.
A tanulmányok szerkesztése során az APA Style 6th Edition ajánlásait alkalmazzuk.
Ügyelünk arra, hogy a szövegközi hivatkozások (teljes) átfedésben legyenek az
irodalomjegyzék tételeivel. Arra is törekszünk, hogy a bibliográfiai tételeket tételesen
ellenőrizzük, s ha szükséges, pontosítsuk, adatbázisokból kiegészítsük.
A tudományos bizottság tagjai:
Dr. Csajbok-Twerefou Ildikó, Ph.D., University of Accra, Accra, León, Ghana
Dr. Karlovitz János Tibor Ph.D., International Research Institute sro, Komárno,
Szlovákia
Dr. Kovács Zoltán, Ph.D., Sapientia Tudományegyetem, Marosvásárhely, Románia
Dr. Rehó Anna, Ph.D., Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző Intézet, Ungvár,
Ukrajna
Dr. Torgyik Judit Ph.D., Kodolányi János Egyetem, Orosháza
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