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Kedves Kollégánk!
A Neveléstudományi Egyesület idén is megszervezi, immáron ötödik nemzetközi
konferenciáját, amelyre 2012. június 14-16. között kerül sor Miskolcon, a Miskolci Egyetem
Felnőttképzési Regionális Központjában. A konferenciára vagy angol, vagy német nyelvű,
1400 és 2800 karakter közötti terjedelmű tartalmi összefoglalóval, és a mellékelt regisztrációs
formanyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni.
Főbb tudnivalók:
- Jelentkezési határidő: 2012. március 11., a Registration Form kitöltésével és a tartalmi
összefoglalóval.
- Egy referátummal alapesetben egy fő jelentkezhet, és egy személy csak egy referátummal
lehet első helyen szerző.
- Kutató műhelyek, tanszékek (intézetek) jelentkezhetnek komplett szimpóziummal is.
- Szívesen fogadjuk a nyelvtanárokat, ám azt szeretnénk, ha az eddigi konferenciáinkhoz
hasonló hangulatú, bátorító, segítő szellemiségű eseményről a sikerélmény örömével térnének
haza azok is, akiknek nem annyira erősségük a nyelvtudás. Várjuk tehát a kevésbé jó
nyelvtudással rendelkezőket is. A konferencián csak idegen nyelven lehet előadni, fordításra,
tolmácsolásra nincs lehetőség.
- Fontosnak tartjuk, hogy a jelentkezők ténylegesen megjelenjenek, s referátumukat
személyesen mutassák be. A részvételről szóló igazolást csak azoknak állítjuk ki, akik
megtartották a beszámolójukat. Tisztelettel kérjük, csak akkor jelentkezzen, ha szándékában
áll eljönni.
- A tartalmi összefoglalókat két független szakmai bíráló véleményezi, akik a résztvevő nevét,
címét, titulusát nem láthatják (anonim bírálati folyamat). Szükség esetén harmadik bírálót is
felkérünk. Legalább az egyik bíráló külföldi kolléga lesz. A bírálatokat a folyamat végén
(anonimizálva a bírálók nevét) megküldjük.
- A résztvevőknek további, angol nyelvű publikálási lehetőséget kínálunk fel, amely 10.000 és
40.000 karakter közötti terjedelmű lehet, és amelyet lektorált angol nyelvű folyóiratunkban
jelentetjük meg. Nem vállalunk megjelentetési kötelezettséget a plágiumot tartalmazó írások
esetében. (A német nyelvű tanulmányokat német nyelvű folyóiratunkban jelentetjük meg.) A
folyóiratból kimaradó anyagokat - vagy, ha a T.Szerző kifejezetten ezt kéri - kötetben adjuk
közre.
- A regisztrációs díjat személyenként értjük.
- Az idei regisztrációs díjat 12.000,- Ft-ra kalkuláltuk, de ez csak a magyarországi, forintban
fizetőkre érvényes. Külföldi illetőségűeknek a részvételi díj 60,- Euro. (A különbségtételt a
csak a külföldieknél jelentkező két, arányaiban jelentős költségtétel indokolja.) A Miskolci
Egyetemről hivatalos egyetemi e-mail-címükről bejelentkező kollégáinknak, mint
„házigazdáknak” ajánljuk fel a jelképes összegért való szereplés lehetőségét (amelynek
megfizetését tőlük átvállaljuk).
- A részvételi díjat előre kell befizetni. Minden befizetett összegről utólagos számlát állítunk
ki. Kérjük a regisztrációs űrlapon a megfelelő rubrikákat pontosan kitölteni. A tévesen
megadott adatok alapján kiállított számlák korrekciója nem minden esetben lehetséges.
- A konferencia regisztrációs díja nem tartalmaz étkezési-, szállás- és útiköltséget.

- A regisztrációs díjat csak az egyesületi bankszámlánkra utalva tudjuk fogadni.
- Csak annak a neve szerepelhet a programban, akinek a regisztrációs díja rendezett.
- Egyesületi tagjaink további kapcsolódó programokat fognak szervezni, amelyekről a
résztvevők körét külön értesítjük.
További részleteket a mellékelt *.pdf-fájlban talál (angolul).
Kérdéseikkel az alábbi e-mail-címeken fordulhat hozzánk, illetve érhet el bennünket:
Karlovitz János Tibor (jelentkezés, szervezés): bolkarlo@uni-miskolc.hu
Torgyik Judit (koordináció): office@eduscience.hu
Mohácsi Márta (német nyelvű szekciók esetén): martamohacsi@gmail.com
Alternatív e-mail cím (ha egy hét alatt sem érkezik válasz): aesabstracts@gmail.com
Egyesületi honlapunk: http://www.eduscience.hu/

