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Felhívás nemzetközi online 

konferencián való részvételre 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Romológia és Nevelésszociológia 

Tanszéke, a Romológiai Kutatóközpont és a Wlislocki Henrik Szakkollégium 

szervezésében a 

 

X. Romológus Konferencia 2021. 

május 7-én kerül megrendezésre online 

módon 

A konferencia a Horizontok és Dialógusok Konferenciasorozat része 

 

Helyszín: Microsoft TEAMS digitális felületen – A regisztrációk elbírálása után az egyes 

programelemek TEAMS csoportjairól és a belépési felületre vonatkozó tudnivalókról értesítjük 

a résztvevőket. 

A konferencia fő fókuszában a romológiai ismereteket oktató, romológiai témákat kutató 

magyar és külföldi intézmények állnak. Központi célja a konferenciának, hogy ezen 

intézmények bemutatkozhassanak, egymás munkáját jobban megismerhessék, a meglévő 

szakmai kapcsolatokat elmélyíthessék és újakat építhessenek. 

A közös szakmai gondolkodás elengedhetetlen a romológiai kutatások és oktatási tartalmak 

fejlesztésére. 

 

A romológiai ismereteket oktató, romológiai témákat kutató intézmények képviselőin túl a 

konferenciára várjuk mindazok jelentkezését (oktatók, kutatók, hallgatók, szakkollégisták, 

gyakorlati szakemberek, közoktatásban dolgozó pedagógusok stb.), akik a romológia területén 

a megjelölt tématerületek valamelyikéhez kapcsolódóan végeznek kutatásokat. Továbbá várjuk 

azon előadásokat is, melyek szintén a romológia területén megjelölt tématerületek 

valamelyikéhez kapcsolódóan ismertetnek pl. pedagógiai vagy egyéb gyakorlatokat, 

programokat stb. Az alább jelölt bírálati szempontok érvényesülnek minden benyújtott 

absztrakt esetében. 

 

A konferencia a Romológiai Kutatóközpont műhelyeinek diszciplináris területeihez 

kapcsolódóan vár előadásokat: 

I. társadalomtudományok 

II. nyelvészet 

III. nevelésszociológia 

. 

 
A konferenciára egy releváns kutatási témát vagy résztémát röviden bemutató (1300-1500 

karatker hosszú és 3-5 kulcsszót is tartalmazó) absztrakttal és jelentkezési lappal lehet 

jelentkezni 2021. március 28. éjfélig az alábbi linken:  

https://romologiakonferencia.pte.hu 
 

A kulcsszavakhoz segítséget nyújthat az OPKM tezaurusza: 

http://opac.opkm.hu/pages/modules/opac/opac.php?fn=mpt 

 

 

https://romologiakonferencia.pte.hu/
http://opac.opkm.hu/pages/modules/opac/opac.php?fn=mpt
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Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a konferenciára magyar és angol nyelvű absztrakttal 

és előadással is lehet jelentkezni. 

 
Részvételi formák: 

 előadás nélküli résztvevő 

 szekció előadás magyar vagy angol nyelven (15 perc előadás 5 perc vita) 

 szimpózium előadás (60 perc előadás, 20 perc vita) 

 tudományos poszter előadás 

 

 

A X. Romológus Konferencia elnöke: Dr. habil. Orsós Anna 

 

A konferencia programbizottsága: Prof. Dr. Forray R. Katalin, Dr. habil. Orsós Anna, 

Dr. habil. Híves-Varga Aranka, Dr. habil. Cserti Csapó Tibor, Dr. Beck Zoltán, Dr. Andl 

Helga, Dr. Lakatos Szilvia 

 

A konferencia szervezőbizottsága: Dr. habil. Cserti Csapó Tibor, Dr. Lakatos Szilvia, Dr. 

Andl Helga, valamint a Wlislocki Henrik Szakkollégium és a Pécsi Evangélikus Roma 

Szakkollégium diákjai 

 
A konferenciával kapcsolatos további információk a https://romologiakonferencia.pte.hu 

honlapon lesznek elérhetőek, valamint a romologiatanszek@gmail.com e-mail címre várjuk a 

konferenciával kapcsolatos további kérdéseket. 

 

 
A konferencia részvétel ingyenes. 

 

Az absztraktok bírálatának szempontjai: 
 

Minden szempontra 0-5 pont adható. Összesen 30 pont adható. 
 

1. Illeszkedés a konferencia témáihoz 

2. Az elméleti keret kidolgozottsága 

3. A vizsgálni kívánt kérdések és célok megfogalmazása 

4. Alkalmazott módszerek 

5. Elméleti, gyakorlati jelentőség 

6. Általános minőség, szerkezet, stílus 

 

 

 

 

 

 

https://romologiakonferencia.pte.hu/
mailto:%20romologiatanszek@gmail.com
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Call for Papers 

 
The Department of Romany Studies and Sociology of Education, the Wlislocki Henrik Student 

College and the Romology Research Centre at University of Pécs sincerely invites you to take 

part at the 

 

10th Romani Studies Conference 

International Online Conference 

 
Date of the conference: 7. March 2021.  

The conference is organized as part of the 

Horizons and Dialogues Conference Series 

 

 
Location: Microsoft TEAMS digital platform - After evaluating the registrations, we will notify 

the participants about the TEAMS groups and information on the access to the groups of each 

program element. 

 
The online Conference is mainly focusing on institutions what teach about Roma, Gypsy related 

topics and/or do research on Roma, Gypsy related topics. Central objective of the conference is 

providing such a platform where these institutions could introduce themselves, could meet and 

understand the work of each other and to deepen existing professional relations and to build 

new ones. Joint professional thinking is essential for the development of  Romani Studies 

related research and for the development of Romani Studies related educational contents. 

Beside the representatives of Romani Studies related institutions we invite educators, teachers, 

researchers, students and professionals who deals Roma related researches. Presentations about 

good practices or Roma related programs are also welcomed at the conference. Abstract 

reviewers will evaluate submissions based on the criteria listed below. 

Abstracts (n: 1300-1500 characters; contained 3-5 key words) 

in Hungarian and in English are welcomed as well. Main 

disciplinary areas of the conference are: 

I. Social sciences 

II. Linguistics 

III. Educational Sociology 

 
Abstract Submission Deadline:   

28th March 2021. 24:00  
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Abstract Submission link: 

https://romologiakonferencia.pte.hu 

or  

https://romologiakonferencia.pte.hu/content/regisztracio 

 

 

Type of proposal 

 section presentation (15 min presentation + 5 min discussion) 

 symposia (60 min presentation + 20 min discussion) 

 poster 

 

 
Conference Chair: Dr. habil. Anna Orsós 

 
Program Committee of the Conference: Prof. Dr. Katalin Forray R., Dr. habil. Anna Orsós, 

Dr. habil. Aranka Híves-Varga, Dr. habil. Tibor Cserti Csapó, Dr. Zoltán Beck, Dr. Helga Andl, 

Dr. Szilvia Lakatos 

 
Organizing Committee: Dr. habil. Tibor Cserti Csapó,  Dr. Szilvia Lakatos, Dr. Helga Andl, 

Erika Csovcsics, Kitti Deli, Bálint Fodor, Katalin Vezdén, János Schäffer, and students of 

Wlislocki Student Collage (WHSz), students of the Pécsi Evangelikus Roma Szakkollégium. 

 

 

 
Further information on the conference will be available on the 

https://romologiakonferencia.pte.hu website and we are waiting for further conference-related 

questions to the romologiatanszek@gmail.com e-mail address. 

Conference participation is free. 

 

Proposals will be evaluated by a team of reviewers according to each of the following 

criteria: 

0-5 scores can be given for each criteria. (Total: 30 points) 
 

1. The abstract is well written and organized, offering background and context to show 

how the project fits into the overall discipline in a meaningful and novel way. 

2. Theoretical framework 

3. State, in clear terms, the central research question and the purpose of the research. 

4. Provide a brief discussion of the research methodology. 

5. Relevance, currency, appropriateness and significance of the topic/issue/problem 

6. General quality, structure and style of the abstract. 

 

https://romologiakonferencia.pte.hu/
https://romologiakonferencia.pte.hu/content/regisztracio
https://romologiakonferencia.pte.hu/
mailto:romologiatanszek@gmail.com
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