
 
FELHÍVÁS 

A Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” 
Neveléstudományi Doktori Iskola 

"Iskola a társadalmi térben és időben V." 

címmel 

2014. május 20-21-én tudományos konferenciát szervez.  

  

ABSZTRAKTKÖTET ÉS PROGRAM 

A konferencia küldetésnyilatkozata: 

A neveléstudományi kutatások intenzív dialógust folytatnak kutatásuk 
tárgyával: alakítják, formálják a nevelés, oktatás világát, legyen szó jelen 
idejű jelenségek vizsgálatáról vagy történeti kutatásról. Szakmai 
hitvallásunk, hogy a nevelés világa a maga mindenkori jelenében sem 
zárvány, állandó kölcsönhatásban áll a társadalommal, s az oktatásnak 
folyamatosan reagálnia kell a gyorsan változó társadalmi kihívásokra. 
Konferenciánk célja az oktatás és társadalom komplex viszonyrendszerének 
mélyebb megismerése. 

A konferencia lehetőséget kíván nyújtani a neveléstudományi kutatásokkal 
foglalkozó szakembereknek, PhD hallgatóknak kutatási eredményeik 
bemutatására, megvitatására. 

A Doktori Iskola kutatási programjához illeszkedően felsőoktatást és 
közoktatást érintő vizsgálatok, nevelésszociológiai és romológiai kutatások, 
interdiszciplináris neveléstudományi kérdések, oktatástörténeti kutatások 
kerülhetnek bemutatásra a plenáris előadást követő szekcióüléseken. 

  
Szekciók: 

• Oktatástörténeti kutatások 

• Nevelésszociológiai kutatások 

• Romológiai kutatások 

• A pedagógusképzés régi és új formái 

http://nevtudphd.pte.hu/sites/nevtudphd.pte.hu/files/files/konferenciak/tudomanyos_absztraktkotet_2014.pdf


  
  

Az előadások felépítése: 

15 perc előadás + 5 perc vita (kérjük a megadott időkorlát pontos 
betartását). 

Részvételi díj: 

Előadóknak: 8.000 Ft, mely tartalmazza a szakmai programokon való 
részvételt, a konferencia programcsomagját és szendvicsebédet. 
  
Érdeklődőknek: ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 
konferencia helyszínén lehet. 

Helyszín: 

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 
  
TÉRKÉP 

  
A konferencia megközelítése: 

Vonattal érkezők: a Pécsi vasútállomásról 30-as vagy 130-as busszal, az 
ifjúság úti megállóig. 
  
Autóbusszal érkezők: a távolsági buszmegálló oldalától a vásárcsarnoki 
buszmegállótól 30-as vagy 130-as busszal, az ifjúság úti megállóig. 
  
Autóval érkezők: Budapest felől M6-os 

Kaposvár felől 66-os út 
Barcs felől 6-os út 
  

Regisztráció: 

Kedd: 12:00-13:00         PTE BTK-TTK Kari Tanácsterem 

Szerda: 08:00-10:00       „B” épület 102-es terem 

  

Szálláslehetőség: 

Az alábbi honlapon keresztül tudnak szállást foglalni a pécsi kollégiumok 
valamelyikében. 

Pécs-Hostel: http://pecs-hostel.hu/index.php/site/index 

https://goo.gl/maps/N2Nv1
http://pecs-hostel.hu/index.php/site/index


A konferencia helyszínéhez legközelebbi a Jakabhegyi Kollégium található. 

  

Kérdéseivel forduljon bizalommal a konferencia titkáraihoz, szervezőihez 
Trendl Fannihoz és Szalacsi Alexandrához a pte.otdi@gmail.com címen. 

  

 

http://mce_host/%20pte.otdi@gmail.com

