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Tisztelt Kollégánk!
A szlovákiai International Research Institute s.r.o. (továbbiakban: IRI) 2021.
június 10-12-én (csütörtök-szombat) „IX. IRI Társadalomtudományi
Konferencia” címmel magyar nyelvű konferenciát szervez, amelyre Önt is
tisztelettel hívjuk, várjuk.
Elsősorban a szociológia, politológia, (társadalom)filozófia, jog, közgazdaságtan,
üzleti tudományok, kulturális antropológia, (újkori) történelem, média,
(tömeg)kommunikáció, szociális munka (szociálpolitika), andragógia, néprajz,
nemzetközi tanulmányok, turizmus körében várunk jelentkezőket, és előnyben
részesítjük az inter- és multidiszlináris jellegű megközelítéseket.
Helyszín: ONLINE, Hlavná 78, 946 32 Marcelová, Szlovákia
Regisztrációs díj: 60,- Euro / absztrakt, amely magában foglalja:
 önálló referátum lehetőségét, amelynek időtartama vitával (kérdések-válaszok)
együtt legfeljebb 20 perc;
 bármely további szekciók látogatását a konferencia ideje alatt;
 a tartalmi összefoglalók két független szakértő által történő bírálatát;
 a szekciók összeállítását;
 ISBN-számmal ellátott, a programot és a referátumok tartalmi összefoglalóit
tartalmazó konferencia-kiadványt;
 opcionálisan egy 10.000 és 40.000 karakter közötti, korábban publikálatlan
tanulmány elbírálását, amennyiben a tanulmány 2020. április 15-ig beérkezik
(csak a két független szakmai lektor, illetve a szerkesztő által elfogadott
munkákat jelentetjük meg tematikus, szerkesztett, ISBN-számmal ellátott
kötetben az internetes felületünkön: http://www.irisro.org/);
 a konferencia-események kizárólag ONLINE felületen valósulnak meg;
 a regisztráltak a kiadványokat elektronikus úton, *.pdf formátumban kapják
meg;
 a kiadványok nyomtatott példányait Szlovákia és Magyarország kötelespéldány
szempontjából érintett könyvtáraiba eljuttatjuk.
Jelentkezés: a jelentkezési űrlap kitöltésével, továbbá egy szóközökkel 1500 és 2500
karakter közötti terjedelmű tartalmi összefoglalóval lehet. Ugyanaz a szerző csak egy
absztraktnál lehet első helyen.
Határidők:
 jelentkezési határidő: 2021. március 15.
 elbírálás eredményéről kiértesítés: 2020. március 21.
 opcionális tanulmány beküldésének határideje: 2021. április 30.
 regisztrációs díj (csak azoktól kérjük, akik jelentkezését, absztraktját két
független bíráló véleménye alapján elfogadtuk) befizetésének határideje: 2021.
május 10.
 konferencia napjai: 2021. június 10-12. (csütörtök-szombat)

A programban, az absztrakt-kiadványban és a tanulmányok publikálása során
csak azoknak a neve szerepelhet, akik után a regisztrációs díj beérkezett. A
konferencia lemondása, illetve távolmaradás esetén a regisztrációs díj visszautalása
nem lehetséges.
A konferencia – erre az alkalomra használt – e-mail-címe: society@irisro.org
(Alternatív
e-mail-cím
arra
az
esetre,
ha
nem
érkezne
válasz:
iri.slovakia@gmail.com).
Konferenciánk fő célja: elősegíteni a felsőoktatásban érdekeltek szakmai fejlődését,
bővíteni külföldi megjelenési, publikálási lehetőségeit. Konferenciáinkon törekszünk
a segítő légkör kialakítására, a kutatók, alkotók, felsőoktatási szakemberek és más
érdeklődők kommunikációjára. Tematikusan lehetőség szerint nem szabunk
korlátokat: célunk a meglevő kutatási irányok és egyéni érdeklődések
kibontakoztatásának elősegítése – a tudományos igényesség és következetesség
fenntartása mellett.
A tanulmányok szerkesztése során az APA Style 6th Edition ajánlásait alkalmazzuk.
Ügyelünk arra, hogy a szövegközi hivatkozások (teljes) átfedésben legyenek az
irodalomjegyzék tételeivel. Arra is törekszünk, hogy a bibliográfiai tételeket tételesen
ellenőrizzük, s ha szükséges, pontosítsuk, adatbázisokból kiegészítsük.
A tudományos bizottság tagjai:
Dr. Berényi László Ph.D. habil., Miskolci Egyetem, Miskolc
Dr. Karlovitz János Tibor Ph.D., International Research Institute sro, Komárno
Dr. Kárpáti-Daróczi Judit Ph.D., Óbudai Egyetem, Budapest
Dr. Molnár György Ph.D. habil., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, Budapest
Dr. Papp László Ph.D., Debreceni Egyetem, Debrecen
Dr. Remek Éva Ph.D. habil., Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
Dr. Torgyik Judit Ph.D. habil., Kodolányi János Főiskola, Orosháza
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).
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