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Szeged, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

 

 

 

A Magyar Szociológiai Társaság 2018. évi vándorgyűlését terveink szerint a Szegedi Tudomány-

egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán tartjuk meg október 18‒20-án.  

A fő témáját az érték szociológiai fogalma, az értékképzetek és értéktulajdonítások, a normák és 

erkölcsi felfogások, a saját és a más csoportok észlelésének és megítélésének empirikus vizsgál-

hatósága alkotja.   

Mindazon kollégák szervezői és előadói közreműködésére számítunk, akiket 

 az értékek mibenléte, társadalmi funkciója és kutatásuk elméleti és módszertani dilemmái, 

tapasztalati érdekelnek; 

 akik empirikusan vizsgálják a különböző értékrendeket, a társadalmi integrációt lehetővé 

tevő értékorientációk zavarait a mai magyar társadalom egészében vagy egyes csoportjai-

ban; az értékek szerepét a generációk, a nemek, a felekezetek és politikai csoportosulások 

stb. közti  megnemértésben és konfliktusokban; 

 akik figyelemmel kísérik azokat a nemzetközi (összehasonlító) kutatásokat, amelyek tük-

rében pontosabban értelmezhetjük az új elemek megjelenését, és számos hagyományos 

elem eljelentéktelenedését a magyar és a globális társadalom értékrendjében.  
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Felhívás 

 

1. A vándorgyűlés munkája három húszperces előadásra és húszperces vitára lehetőséget 

adó tematikus szekciókban fog zajlani az első két napon. Várjuk a szekciószervezésre vál-

lalkozó kollégák javaslatait – a szekció témájának indoklásával, az előadók nevével és 

előadásuk rövid ismertetésével 2018. május 18-ig e-mailben az mszt@szociologia.hu 

címre. 

2. A szekciókon kívül a harmadik nap délelőttjén szervezett fórumon lehetőség nyílik saját 

kutatási tervek és/vagy eredmények egyénenként tízperces bemutatására. Jelentkezés egy 

2000 karakteres absztrakttal, e-mailben az mszt@szociologia.hu címre 2018. május 31-

ig.  

3. A vándorgyűlés harmadik napján kerül sor a szakosztályok üléseire, amelyek megszerve-

zése a szakosztályvezetők felelőssége. Ahhoz, hogy egy szakosztályülés programja a ván-

dorgyűlés nyomtatott ismertetőjébe bekerüljön, azt legkésőbb 2018. május 31-ig meg kell 

küldeni az mszt@szociologia.hu címre. 

 

 

A konferenciáról 
 

Plenáris szekciók  

 
 Részvétel a szekcióvezető felkérése alapján  

 Szekciónként 3 előadó 

 Előadónként 20 perc + összesen 20 perc vita. 

 Regisztráció szükséges a webfelületen mind a szekcióvezetőknek, mind az előadóknak 

(Lásd lejjebb) 

 

Pitching fórum 

 
 Részvétel egyéni jelentkezés alapján 

 10 perces előadás.  

 Regisztráció szükséges a webfelületen az elfogadott absztrakttal rendelkező előadóknak 

(Lásd lejjebb) 

 

Szakosztályi ülések 

 
 Szakosztályok szervezik 

 Részvétel az adott szakosztály döntése alapján 

 Regisztráció szükséges a webfelületen mind a szakosztályvezetőknek, mind az 

előadóknak (Lásd lejjebb) 
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Absztraktfüzet 

 
 A konferencia absztraktfüzete hivatalos publikációnak számító, online kiadványként fog 

megjelenni a konferencia idejére  

 Az absztraktok véglegesítésének határideje: augusztus 15. 

 

 

A konferencia nyelve  

 
 A konferencia nyelve a magyar. A webfelületen történő regisztráció során az előadóktól 

angol nyelvű absztraktot is kérünk 

 

 

  

Regisztráció 

 

 

 A vándorgyűlés minden elfogadott, aktív részvevőjének (a plenáris szekciók vezetői-

nek és előadóinak, a pitching fórum elfogadott előadóinak és a szakosztályi ülések 

vezetőinek és előadóinak) regisztrálnia szükséges majd a webfelületen! 

 A regisztrációval kapcsolatban a jelentkezés elfogadásakor küldünk további tájékoztatást 

 

 

 

Közgyűlés 
 
 A Vándorgyűlés keretein belül kerül megrendezésre a Magyar Szociológiai Társaság 

Tisztújító Közgyűlése 

 A Közgyűlésen kerül sor az MSZT díjainak átadására: Erdei-díj, Némedi-díj, Polányi-díj 

 
 

Kapcsolat 
 
Magyar Szociológiai Társaság 

Cím: 1014 Budapest, Országház utca 30. 

Tel: +36 70 6247704 Tibori Timea 

Tel: +36 70 6247718 Kund Attila 

E-mail: mszt@szociologia.hu 

Honlap: http://www.szociologia.hu 

Facebook: https://www.facebook.com/Magyar.Szociologiai.Tarsasag/ 
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