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Szempontok és ajánlások a Konferencia előadói részére 

 

1. A Konferencia viszonylag kis létszámú, 60 fő részvételére számítunk. 

2. Alapvető cél a JAVASLAT orientáltság, minden előadóval szembeni elvárás, hogy 

megállapításait, elemzéseit KONKRÉT javaslatokkal zárja. 

3. A Konferencia álláspontját tükröző, a résztvevők által elfogadott és a sajtóhoz eljuttatandó 

kommünikének reális helyzetértékelést és konkrét javaslatokat kell tartalmaznia. 

4. A témakör igen széles, lehetőséget kell biztosítani a határon túli területek valamint a 

legfontosabb képzési területek megjelenésének. 

5. A rendelkezésünkre álló idő rövid, a Konferencia 1 napos. 

6. A fentiekből következően előadásokat tartó professzortársaink számára a megszokotthoz 

képest új követelményt kell teljesíteni, minden eddiginél nagyobb önfegyelmet kell 

tanúsítani. Konferenciánkon 17 professzor kíván szólni, azaz: a szokásos 20-30 perces idővel 

számítva tisztán 6-8 órát igényelne! (Miután átfedések úgyszólván nincsenek a hozzászólások 

számának csökkentése tartalmi szűküléssel járna.) 

7. A Konferencia szervezőinek – az MMPPNNSSZZ  EEllnnöökkssééggéénneekk – alapelve, hogy a jelenlévők 

eszmecseréje, közös véleménye alapján alakítsuk ki álláspontunkat. 

8. A fentiekből következően előadóinktól nem klasszikus előadásokat, hanem vitaindító 

gondolat felvetéseket várunk, melyek kifejtésére 10 perc áll rendelkezésre. (A vitában 

természetszerűen ők is szót kaphatnak, kiegészíthetik a vitaindítóban elmondottakat, írásban 

közzé tehetik teljes mondanivalójukat.) Köztudott, hogy ez a megoldási mód az átlagosnál 

alaposabb felkészülést tesz szükségessé. 

9. A Konferencia struktúrája az alábbi elvre épül: a délelőtti szekcióban az áállttaalláánnooss 

problémafelvetések mellett a hhaattáárroonn  ttúúllii  tteerrüülleetteekk felsőoktatásáról hangzanak el 

helyzetértékelések. A délutáni szekciókban az egyes TUDOMÁNYTERÜLETEK (képzési 

irányok) rövid értékelései hangzanak el. Professzortársaink szíves figyelmét felhívjuk az 

egyeztetés lehetőségére és célszerűségére – különösen ott, ahol több előadó is foglalkozik 

egyazon tudományterülettel (pl. műszaki felsőoktatás). Ezek után következik a VITA, 

ESZMECSERE, majd a Konferencia AJÁNLÁSAINAK elfogadása. 



10. Hasznos lenne, és nagymértékben segítené a szervezők munkáját, ha előadóink – saját 

előadásaik témakörében - írásos javaslatot tennének a záró kommüniké tartalmára. 

 

 

Tisztelettel kérünk mindenkit a fenti objektív adottságok figyelembevételére, a levezető elnökök 

kénytelenek betartatni azokat. A formai, technikai kérdéseken túlmenően úgy véljük, a Konferencia 

eredményességét, fontosságát és súlyát alapvetően meghatározza egy feszes, problémaorientált 

munka.  
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