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MEGHÍVÓ

a „Bizalom” című műhelykonferenciára

a BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, az Educatio ® című
folyóirat és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai

Szakosztályának rendezésében

2018. október 25. (csütörtök)
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, Bp. Fővám tér 8. C. épület, az első

emeleten található könyvtár előadóterme

A konferencia apropója

Másfél évtizedes szokásunk, hogy az MSZT oktatásszociológiai szakosztály
(http://oktatas.uni.hu) évi 6-7 konferenciájából négyet egy-egy Educatio® szám
köré rendezünk. Több ízben működött ebben együtt a BCE NFKK és az MSZT
OSZ.
Most "Bizalom" címmel tartunk konferenciát, amelynek előadóit a számot
tematikusan kézben tartó Kováts Gergely és Fehérvári Anikó főszerkesztő már
korábban tanulmány-szerzőnek kért fel. Az elhangzó előadás lehet

a. az Educatio®-ba írt tanulmány összefoglalója, vagy
b. az Educatio®-ba írt tanulmány valamely izgalmas részletének kifejtése,

vagy
c. az Educatio®-ba írt tanulmány kapcsán a legfontosabb dilemmákat

megvilágító, olyan vitaindító, amely (mármint a vita) a végső szöveg
elkészítésében is segíti a szerzőt, vagy

d. az Educatio®-ba írt tanulmány témájához kapcsolódó, de abból végülis
kimaradt/kimaradó elem.

A konferencia témája

A bizalom központi szerepet tölt be a társadalmi cselekvők együttműködésében
vagy annak hiányában. Az egyes társadalmakban vagy szervezetekben uralkodó
bizalom szintjének különbözősége magyarázatul szolgálhat arra, hogy egy-egy
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policy-gyakorlat vagy menedzsment eszköz miért bizonyul működőképesnek
egyes közegekben és miért eredményez kudarcot máshol.
A bizalom azonban nem csak feltétele az együttműködésnek, hanem eredménye
is. A bizalom így önmaga újratermelődésének lehet segítője. Ám míg a bizalom
bizalmat szül, addig a bizalmatlanság bizalmatlanságot. Megtörhető-e a
bizalmatlanság ördögi köre? A bizalom kérdése különösen fontos a
posztszocialista régióban, amelyet nagyfokú bizalmatlanság jellemez.
Vajon milyen hatással van a bizalom szintje az oktatáspolitika alakulására és az
oktatási intézmények működésére? Az oktatáspolitikának van-e hatása és
felelőssége a társadalmi bizalom alakulásában? Építhető-e bizalom társadalmi,
ágazati és szervezeti szinten?

Az előadások 20 percesek, amelyeket 20 perc vita követ.

Részvételi szándék jelzése

A konferencián a részvétel ingyenes. Kérjük, hogy részvételi szándékot
előzetesen jelezzék (a terem befogadóképessége miatt) az NFKK honlapján,
amely az alábbi linken érhető el: http://nfkk.uni-
corvinus.hu/index.php?id=67429

Helyszín és parkolás

A konferencia helyszíne a BCE új épületében (Közraktár u. 4-6.) található
könyvtár előadóterme. A gépkocsival érkezők parkolni az épület alatt található
mélygarázst javasoljuk (bejárat a Mátyás utca felől).

Videó, fénykép

Az előadásokról és a vitáról felvétel készül, melyet interneten közzéteszünk.
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Előzetes Program

10:00 – 10:10 Nagy Péter Tibor (ELTE, WJLF): Megnyitó

1. szekció
Elnök: Fehérvári Anikó (ELTE)

10:10 – 10:50
Kováts Gergely (BCE): A bizalom sokszínűsége
Tárgyszavak: a bizalom kutatása, dilemmák,

10:50 – 11:30
Katona Márton (BCE) – Rosta Miklós (BCE): Mit tehet az állam az
intézményi bizalom növelése érdekében?
Tárgyszavak: intézményi bizalom, közszolgáltatások, együttműködés

11:30 – 11:50 Szünet

2. szekció
Elnök: Kováts Gergely (BCE)

11:50 – 12:30
Bodnár Éva (BCE) – Sass Judit (BCE): Szervezeti bizalom és
kontrollérzet
Tárgyszavak: bizalom klímája, tanári elégedettség, jóllét

12:30 – 13:10
Golovics József (BCE): Bizalom és elvándorlás
Tárgyszavak: intézményi bizalom, elvándorlás, migráció

13:10 – 14:00 Ebédszünet

3. szekció
Elnök: Nagy Péter Tibor (ELTE, WJLF)

14:00 – 14:40
Pusztai Gabriella (DE): Ha elfogy az ösztönző bizalom...
Tárgyszavak: hallgatói bizalom, intézményi elköteleződés, tanulmányi
célok

14:40 – 15:20

Fábri György (ELTE): A tudás társadalmi percepciója és változásainak
hatása az egyetemre
Tárgyszavak: társadalmi kommunikáció, egyetemfilozófia, tudományos
realizmus

15:20 – 16:00
Fehérvári Anikó (ELTE) – Paksi Borbála (ELTE) – Széll Krisztián
(ELTE): Pedagógusok, iskola, bizalom
Tárgyszavak: Pedagógusok, iskola, bizalom

16.00 – 16.10 Kováts Gergely (BCE): Zárszó


