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Tisztelettel meghívjuk az ELTE TTK Oktatásmódszertani Centrumának a Magyar 
Pedagógiai Társaság Felsıoktatási Szakosztálya támogatásával szervezett konferenciájára 
a Bolyai Kollégium felsıoktatási mőhelykonferencia sorozatának harmadik rendezvényére, 
amelyen folytatni kívánjuk a 2007. ıszén megkezdett munkát a BSc-MSc rendszerő 
tanulmányokra való átállás során jelentkezı, széles társadalmi és szakmai érdeklıdést keltı 
minıségırzési és oktatásszervezési kérdések optimális megoldása érdekében. A 
természettudományos oktatásban résztvevı tanárok, egyetemi oktatók közvetlen részvételét 
igénylı szakmai megbeszélés célja a megelızı két mőhely összefoglaló javaslata alapján a 
következı két alapvetı kérdéskör tapasztalatainak összegyőjtése és megvitatása: 

 
a) A mesterszakok felvételi eljárásának nyitottsága, 
az intézményen belüli és intézményközi mobilitás 
b) A mőszaki és természettudományi tanárképzés helyzete és perspektívái   
 
Mellékelten küldjük a konferencia elızetes programját. A program szerint a 

konferencia fenti mőhelytémáit két-két 25 perces bevezetı elıadás indítja. Az elıadásokat 
követı tematikus vitához várjuk a nyolc-tíz perces korreferátumokra szóló ajánlásokat. 
Mód nyílik továbbá rövid 2-3 perces reflexiókra is. 

 
A megbeszélés összefoglaló megállapításait a szervezık nyilvánosságra hozzák: 

megküldik a felsıoktatási szakmai testületeknek, továbbá az államigazgatás érintett 
szervezeteinek. 

 
A konferencián a fıiskolák és egyetemek oktatásszervezéssel, módszertannal 

foglalkozó oktatóinak, a tanárképzésben résztvevı vezetı oktatóknak és a középiskolák 
vezetı tanárainak, továbbá a felsıoktatási kormányzat képviselıinek, összesen 50-70 aktív 
oktatási szakembernek részvételét várjuk. 

 
A hétvégi mőhelykonferencia tervezett helye az ELTE Bolyai Kollégium (1117 

Nándorfejérvári út 13.) 
Idıpontja: 2008. október 11. 
Tervezett idıtartama: de. 10 órától du. 3 óráig (szendvicsebéddel) 
 
A részvételi díjat, 1000 Ft-ot a helyszínen kell befizetni, amely fedezi az elıadásközi 

kávé, ásványvíz, valamint a szendvicsebéd árát.   
 
Jelentkezési határidı: 2008  szeptember 25. 
További információkat az alakuló programról a csatolt jelentkezési lap kitöltésével és 

a címre való megküldésével igényelhet. 
 
2008. szeptember 12. 
 
A konferencia szervezı bizottsága:    
 

Csapó Benı(SzTE)  Csorba Péter  (DE)  Erostyák János (PTE)   
Kiss Ferenc (BGYF)  Mucsi László (SzTE)   Patkós András (ELTE)    
Pokol György (BME)  Tasnádi Péter (ELTE)  Veress Márton (BDF) 
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ELİZETES PROGRAM  
 

 
 

 10.00-10.50:  Péceli Gábor (Budapesti Mőszaki Egyetem):  
A mesterszakok felvételi eljárása és a hallgatói mobilitás a mőszaki 
felsıoktatás területén 

        Hernádi Klára (Szegedi Tudományegyetem): 
A mesterszakok felvételi eljárása és a hallgatói mobilitás a 
természettudományos felsıoktatás területén 
 

Kávészünet: 10.50-11.10 
 

Korreferátumok, kérdések, vita: 11.10-12.00 

(Elızetesen felkért) Korreferátumok:  
      Homonnay Zoltán (ELTE)  

  A hallgatói mobilitás segítése az MSc képzésbe való belépéskor 
        Erostyák János (PTE) 
  Az MSc felvételi vizsgák követelményei a PTE-n  

  
       
       12.00-12.50:  Gál István (Debreceni Egyetem): 

A természettudományos tanárképzés a Debreceni Egyetemen. 
       Hadházy Tibor (Nyíregyházi Fıiskola) 

 A természettudományos tanárképzés a fıiskolákon 
 

Szendvicsebéd és kötetlen eszmecsere: 12.50-13.30 
 
Korreferátumok, kérdések, vita: 13.30-14.30 
 
        (Elızetesen felkért) Korreferátumok: 

      Michaletzky György (ELTE) 
  A tanárképzés kétciklusú rendszerbe illesztésének problémái 
        Szalay Luca (ELTE) 

Közoktatás és tanárképzés   
  

Összefoglalás: 14.30-14.40 
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Név és tudományos fokozat: 
 
Intézmény: 
 
Elektronikus levelezési cím: 
 
 
 
Tudományterület 

 
Oktatott szak: 
 
 
Oktatásszervezés (intézeti, kari): 
 
 
Oktatáskutatási aktivitás: 

 
  

Egyéb: 
 
Korreferátum bejelentése, kétmondatos ismertetése 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
A szervezési költség (1000Ft) a helyszínen történı befizetését vállalom. 
 
2008.   
 

(aláírás) 

 
 
A kitöltött lapot szíveskedjen  a secretary@bolyai.elte.hu címre, a Bolyai Kollégium 

titkárságára elektronikusan vagy faxon a  203-8250  telefonszámra elküldeni. 

 
 


