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FELHÍVÁS
KÁRPÁT-MEDENCEI FIATAL MAGYAR KUTATÓK KONFERENCIÁJA

Az Oktatási Hivatal a „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpátmedence szomszédos országaival” (EFOP-3.10.1-17-2017-00001) projekt keretében multidiszciplináris
tudományos konferenciát szervez Kárpát-medencei magyar doktoranduszoknak, doktorjelölteknek, fiatal
kutatóknak, illetve a kutatás iránt érdeklődő mesterszakos hallgatóknak.
A konferenciát 2021. március 30–31. között online tartjuk meg (Zoom platformon).
A regisztráció két részvételi kategóriában, előadóként és érdeklődőként lehetséges.
A részvétel mind az előadók, mind az érdeklődők számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Sikeres, elfogadott és visszaigazolt regisztráció esetén a csatlakozáshoz szükséges linket a rendezvény előtti
napon e-mailben küldjük meg. A regisztráció során mind az előadóként, mind az érdeklődőként jelentkezőknek
meg kell adniuk elérhetőségüket és a statisztikai feldolgozás céljából egyes személyes adataikat, amelyeket
bizalmasan kezelünk.
Az előadók regisztrációja:
A konferencia nyelve magyar. Az előadások időtartama 15 perc, amit 5 perc vita követ.
Az előadói jelentkezéseket az alábbi szekciókba várjuk:
1.
2.
3.
4.

Bölcsészet- és társadalomtudományi szekció
Komplex természettudományi szekció
Egészségtudományi szekció
Pedagógiai és pszichológiai szekció

A regisztráció során be kell nyújtani egy legalább 2000, legfeljebb 3600
karakteres (szóközökkel együtt) absztraktot magyar nyelven, valamint
ugyenezen szöveg angol nyelvű fordítását. Az előadás absztraktokat a
rendezvényt követően konferenciakötetben kívánjuk megjelentetni. Az
absztraktokra vonatkozó részletes formai követelmények a regisztrációs
felületen olvashatók.
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Az absztraktok mellett szükséges egy témavezetői/szaktanári ajánlás is, a dokumentumokat a jelentkezés
után a kutatokonferencia@oh.gov.hu e-mail címre kell elküldeni docx- vagy PDF-formátumban.
A jelentkezés (az absztrakt és az ajánlás benyújtásának) határideje: 2021. március 1. 16.00 óra
Az előadói regisztrációk elbírálása és elfogadása a konferencia tartalmi-szakmai szempontjait figyelembe véve
történik, figyelemmel a rendezvény időbeosztására is.
Az elbírálás eredményéről jelentkezőket 2021. március 15-ig értesítjük.
Az online regisztrációs felület ELŐADÓKÉNT:
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/karpat_medencei_fiatal_magyar_kutatok_
konferenciaja_eloadoi
Előadói jelentkezés esetén a regisztráció az absztrakt és a témavezetői ajánlás benyújtásával
véglegesíthető.

Az érdeklődők regisztrációja:
A konferencián érdeklődőként is részt lehet venni. Várjuk mindazok jelentkezését, akik érdeklődnek a fiatal
magyar kutatók és a plenáris előadásokat tartó, meghívott neves tudósok munkássága iránt, illetve
szeretnének a fenti szekciók témájában jobban elmélyülni.
Azok, akik érdeklődőként vesznek részt a konferencián, követhetik a választott szekció munkáját, és hozzá
is szólhatnak az előadásokhoz.
A jelentkezés határideje: 2021. március 26. 16.00 óra
Az online regisztrációs felület ÉRDEKLŐDŐKÉNT:
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/karpat_medencei_fiatal_magyar_kutatok_
konferenciaja_erdeklodo
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