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

Felhívás: II. Tanügy, Oktatás, Pályakép Konferencia
2020. május 1-3-án (péntek-Vasárnap) az ausztriai Großpetersdorf-ban
(Nagyszentmihály) megszervezzük a II. Tanügy, Oktatás, Pályakép
Konferenciát (TOP).
A konferencia nyelve: magyar.
A konferencia koncepciója: Erre az eseményre olyan tartalmi
összefoglalókat (jelentkezéseket) várunk, amelyek a tanügy-igazgatással,
tanügy-irányítással kapcsolódnak össze, az oktatásügyre, mint globális
egészre vonatkoznak, és / vagy van élethossziglani tanítási,
felnőttképzési,
munkaerőpiaci
relevanciájuk.
Tematikusan
kapcsolódhatnak az alábbi témakörök egyikéhez is:
• Pályaválasztás
• Andragógia, felnőttoktatás, felnőttképzés, felnőttnevelés, távoktatás
• Felsőoktatás
• Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, gyermekvédelem
pályaválasztási aspektusból
• Kompetencia-fejlesztés, különösen:
o Idegen nyelvi oktatás (munkaerőpiaci esélyek oldaláról)
o Info-kommunikációs technológiák az oktatásban, e-learning
• Oktatáspolitikák
• Iskolafenntartás, iskolaügy jogi szabályozása
• Minőségfejlesztés, iskolai minőségpolitika, minőségbiztosítás
• Neveléselmélet, nevelésfilozófia, neveléstörténet
• Oktatás-gazdaságtan, oktatás-finanszírozás
• Összehasonlító pedagógia, összehasonlító andragógia
• Pedagógusképzés, tanárképzés
• Szakképzés
• Személyiségfejlődés, személyiségfejlesztés, szociális képességek,
szociális tanulás, soft skills
• Tehetséggondozás
Helyszín: Ausztria, 7503 Großpetersdorf, Quergasse 11
Szervező: Sozial und Wirtschafts Forschungsgruppe
Pénzügyi lebonyolító: NEVTUD Ec.

Regisztrációs díj: 25.000,- HUF, amely magában foglalja:
• 15 perces referátum (prezentáció) megtartását, amelyet legfeljebb 5
perc vita vagy kérdések és hozzászólások rész követ;
• a tartalmi összefoglalók két független szakértő által történő
bírálatát;
• a szekciók szervezőbizottság általi összeállítását és a konferenciaprogramot;
• regisztrációs csomagot (mappa, lapok, toll, kitűző);
• ISBN-számmal ellátott, a referátumok tartalmi összefoglalóit
tartalmazó konferencia-kiadványt;
• opcionálisan egy 10.000 és 20.000 karakter közötti terjedelmű
tanulmány publikálását (feltéve, hogy az eredeti, első
megjelentetésre szánt, korrekt irodalmi hivatkozásokkal ellátott
munkát a lektorok megjelentetésre javasolják) szerkesztett, ISBNszámmal ellátott kötetben;
• a referátumok megtartásához laptopot és projektort, a
számítástechnikai eszközökön vagy Windows-os operációs
rendszerrel és legalább Open Office-szal (lehet használni saját
eszközöket is).
Pénzügyek:
NEVTUD Ec.
H-1021 Budapest, Tárogató lejtő 15.
Cégjegyzék-szám: 01-11-004724
Adószám: 25165199-1-41
Bankszámlaszám: OTP Bank 11705998-21314119
Külföldről
SWIFT code: OTPVHUHB
IBAN code: HU85117059982131411900000000
Kisadózó
Jelentkezés: a regisztrációs adatlap kitöltésével és egy 1500-2500
karakter közötti terjedelmű tartalmi összefoglalóval lehet.
Határidők:
• jelentkezési határidő: 2020. március 1.
• elbírálás határideje: 2020. március 7.
• opcionális tanulmány beküldésének határideje: 2020. március 31.
• regisztrációs díj rendezésének határideje: 2020. április 10.
• konferencia időpontja: 2020. május 1-3.
A regisztrációs díj nem tartalmaz utazási-, valamint szállás-költséget. A
programban és a konferencia-kiadványban csak azok szerepelhetnek, akik
után a díj beérkezett. A regisztrációs díjakat absztraktonként értjük.
A konferencia – erre az alkalomra használt – e-mail-címe:
office@irisro.org (hibaüzenet esetén a karlovitz.jt@kgk.uni-obuda.hu

címre lehet továbbítani). Tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapokat és
a tartalmi összefoglalókat, továbbá a konferenciával kapcsolatos
kérdéseiket erre az e-mail-címre küldjék, kivéve az adatkezeléssel,
adatvédelemmel
kapcsolatosakat.
Az
utóbbiakhoz
a
karlovitzjanostibor@gmail.com a használatos.

Bírálati szempontok
KÓD:
Értékelési szempontok nullától-ötig (0-5) terjedő skálán (ha két bíráló
között legalább tíz pont a különbség, harmadikat is fel kell kérni):
1.
A referátum céljainak és/vagy kérdéseinek világos meghatározása
2.
Elméleti és/vagy gyakorlati jelentőség
3.
Módszertani megalapozottság
4.
Struktúra, belső logika
5.
Szöveg koherenciája, nyelvi megformáltsága
6.
Általános minőség és tudományos eredetiség
Összpontszám
Szöveges értékelés, tanácsok (tetszőleges terjedelemben):

Bíráló

0

Két független szakember anonim módon értékel. Az a jelentkező
fogadható el, akinek tartalmi összefoglalója a pontszámok legalább 60%át megkapta (azaz átlagosan 20 pontot a lehetséges 30-ból).

Tudományos bizottság
Dr. Csajbok-Twerefou Ildikó, Ph.D., University of Accra, Accra, León,
Ghana
Dr. Karlovitz János Tibor, Ph.D., International Research Institute,
Révkomárom, 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,
Magyarország

