A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont és a Magyar
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PÁRBESZÉD AZ EGYETEMEK TÁRSADALMI
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Helyszín:
SZTE Gazdaságtudományi Kar
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
A konferencia célja, hogy párbeszédet kezdeményezzen az egyetemek társadalmi
szerepvállalásával kapcsolatban. Vajon miként nyitható ki az egyetemek kapuja, miként
válhat a kutatás, vagy az oktatás a társadalmi szereplők számára relevánssá és
hozzáférhetővé? Miközben egyes területeken már látszanak a társadalmi együttműködés
körvonalai, addig a közösség más (kevésbé fizetőképes) tagjai számára továbbra is zártak az
egyetem kapui. Célunk arról gondolkodni, hogy az egyetemen folyó tevékenységek miként
nyithatók ki, az egyirányú kommunikáció miként válthatna egyenlő felek, egymásra
odafigyelő párbeszédévé.
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Kutatás a társadalmi értékteremtésért: ki
a kutató? Mi a kutatás? Mi végre
tudomány?
Az egyetem mint „bolt”? Science Shop a
Corvinuson
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A konferencia áttekintő programja:
10:00 - 10:30

Regisztráció

10:30 - 12:30

A kutatástól a társadalmi hatásig
plenáris előadások

12:30 - 14:00

Szendvicsebéd

14:00 - 17:00

Az egyetem-társadalom párbeszéd sokfélesége
párhuzamos workshopok
Az egyetemek és a helyi
Az egyetemek és az
közösségek párbeszéde üzleti szféra párbeszéde

17:00 - 18:00

Az egyetemek és a
diákok párbeszéde

Kávészünet és kötetlen párbeszéd

További információk a http://www.eco.u-szeged.hu/parbeszed-konferencia honlapon lesznek
elérhetőek.

Jelentkezés
A konferencián történő részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet
előadóként, vagy résztvevőként. A jelentkezés során arra kérjük, jelölje meg, hogy melyik
ebéd utáni szekció munkájában szeretne részt venni.
A jelentkezés a http://www2.eco.u-szeged.hu/parbeszed-konferencia/ honlapon keresztül
történik.
A jelentkezés határideje: 2017. november 9.
Előadással történő jelentkezés esetén a tervezett előadás címe mellett az előadás rövid
összefoglalóját (1000–1500 karakter terjedelemben) szintén a regisztrációs felületre kell
feltölteni. A szekciókban 10 perces prezentációkat követően workshop jellegű párbeszéd
zajlik, amelynek során a résztvevők közösen keresik a választ a szekció hívó kérdéseire.
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Szekciók
Az egyetemek és a helyi közösségek párbeszéde
Miként válhatnak az egyetemek a helyi közösségi célok aktív előmozdítóivá? Hogyan állítható
az egyetemek oktatási és kutatási kapacitása helyi társadalmi célok szolgálatába? Mi
motiválja az együttműködésre az egyetemek munkatársait és a helyi közösséget, avagy mi
gátolja az együttműködést?
A szekcióra olyan előadásokat várunk, amelyek a fenti kérdésekre kívánnak elméleti,
vagy gyakorlati válaszokat adni; jó, vagy kevésbé sikeres tapasztalatokat mutatnak be kitérve
a siker, vagy a sikertelenség lehetséges okaira.

Az egyetemek és az üzleti szféra párbeszéde
Hogyan alakítható ki kölcsönösen előnyös kapcsolat az egyetemek és az üzleti szféra között?
Az üzleti szféra mely igényeire szükséges egy egyetemnek választ adnia? Hogyan viszonyul az
üzleti célú hasznosítás az egyetemi tudás közkincs jellegéhez? Mi motiválja az
együttműködésre az egyetemek munkatársait és az üzleti szféra szereplőit, avagy mi gátolja
az együttműködést?
A szekcióra olyan előadásokat várunk, amelyek a fenti kérdésekre kívánnak elméleti,
vagy gyakorlati válaszokat adni; jó, vagy kevésbé sikeres tapasztalatokat mutatnak be kitérve
a siker, vagy a sikertelenség lehetséges okaira.

Az egyetemek és a diákok párbeszéde
Hogyan válhatnak a diákok hallgatóból aktív közreműködővé? Megjelenik-e az oktatásban az
egyetemek társadalmi szerepe? Hogyan válhatnak a kurzusok az oktató és a diákok
párbeszédévé? Szükségesnek érezzük-e ezt?
A szekcióra olyan előadásokat várunk, amelyek a fenti kérdésekre kívánnak elméleti,
vagy gyakorlati válaszokat adni; jó, vagy kevésbé sikeres tapasztalatokat mutatnak be kitérve
a siker, vagy a sikertelenség lehetséges okaira.
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