Wesley tudományos körkép - 2018
A Wesley Tudományos Tanácsa 2018-ban is megrendezi a Wesley tudományos
körképet. A rendezvény célja, hogy együtt látható legyen, hogy mit csinálnak az
„érdekkörünkbe tartozó” tudós emberek. Nemcsak azok, akik a WJLF alkalmazottai,
hanem mindazok, akik oktatnak, kutatnak, tanulnak a Wesley-n – vagy akik a
közelmúltban tették ezt, s kölcsönösen jó viszonyt ápolnak az intézménnyel. Mindig
célunk, hogy a tudományterületek képviselői minél inkább keveredjenek egymással.
Helyszín: WJLF, Kline terem, VIII. Dankó u 11.
Időpont: 2018 november 18 és 29 (tehát nem két egymást követő nap!)
2018 november 18.

10.30. Megnyitó
10.35. Bakos Bettina (???): Állatkertbiológiai kutatások jelentősége napjainkban
Állatkertbiológia; viselkedéskutatás; biodiverzitás védelme

Tárgyszavak:

11.15. Baráth-Németh Krisztina
(???): Érdekességek a mikrobiológia világából Tárgyszavak:
LEEUWENHOEK (bestiái), FLEMING (peniciline), WINOGRADSKY (oszlopa)
11.55. Boreczky Katalin
(???): Földanyánk? -Az Anyaföld-képzet és a nők helyzetének
kapcsolatai a Kr.e. V.-IV századi görög irodalomban
Tárgyszavak: ???
12.35. ebédszünet
13.20. Kamarás István (DSc): Katolikus egyházközségek a plébániai honlapok tükrében
Tárgyszavak: egyházszociológia, egyházközség, vallási közösség

14.00. Pétervári Kinga (PhD): Mikor lehet jó, ha nem tartjuk be a szerződéseket?
Tárgyszavak:
szerződés mint lehetőség, csőd, reorganizáció, hatékony vállalati tőke allokáció, vezető
tisztségviselők felelőssége, hitelezők
14.40. Nagy Péter Tibor
(DSc): A kritikai társadalomtudománytörténet kihívása
Tárgyszavak: tudományszociológia, tudománytörténet, tudományelmélet
15.20. szünet
15.40. Zima István
(???): Élménypedagógia a gyakorlatban
Tárgyszavak:
élménypedagógia, harcművészeti edzésen való alkalmazás, integrációs gyerektáborban való
alkalmazás
16.20. Forczek Ákos

(PhD hallg):

???

Tárgyszavak:

???

17.00. Majsai Tamás (CSc): Az 1941-es deportálás históriai qualitása és a történelemrevizionista
irányzat "újabb" dokumentumai
Tárgyszavak: ???
17.40. Szünet

***

18.00. A magyar köztársaság 100 évfordulójának ünnepe
Hajdu Tibor előadása
Hozzászólások (Eörsi László, Trencsényi László, )
A kiemelkedő 1918-as személyiség Hock János emléktáblájának megkoszorúzása a WJLF udvarán

***

2018 november 29.

10.30. Bánlaky Pál
(CSc): „És mit kezdjünk a cigányokkal?” (25 évvel ezelőtti konferencia címe;
és vajon időszerű-e még a kérdés?)
Tárgyszavak: cigányság, életviszonyok, kisebbségi politika
11.10. Kun István
(PhD): A statisztika rejtett csodái
módszerek, paradoxonok, szemléleti problémák

Tárgyszavak:

kevéssé ismert

11.50. Szűcs László Gergely
(PhD): A szabadság útjai és tévútjai. Gondolatok Axel Honneth
politikai filozófiájáról Tárgyszavak: ???
12.30. ebédszünet

13.10. Biró Zsuzsanna Hanna (PhD): Domináns szerzői csoportok a magyar neveléstudományi
folyóiratokban a 20. század elején, közepén és végén Tárgyszavak: tudománytörténet,
folyóiratelemzés, tudományos kommunikáció
13.50. Géczi Róbert
(PhD): Az agrárkörnyezeti monitoring-rendszer kialakításának környezeti
szempontjai Tárgyszavak: agrárkörnyezet, táj, környezetbiztonság
14.30. Gedő Éva

(PhD): Mi a populizmus?

Tárgyszavak:

???

15.10. szünet
15.20. Rezsabek Nándor
(hallgató):
A Meteoritkráter Expedíció környezettanos kutatásai
a lengyelországi Morasko-krátermezőn Tárgyszavak: meteorit, meteoritkráter, környezetbiztonság
16.00. Thun Éva
(PhD): A mai pedagóguskép megjelenítése az oktatás-szakmapolitika és a
tanárképzés szakirodalmában Tárgyszavak: ideáltipikus pedagóguskép, oktatáspolitika,
pedagóguskutatás
16.40. Wildmann János (Dr hab):
Kereszténység és illiberális demokrácia Tárgyszavak:
egyházak, illiberális, demokrácia
17.20. szünet
17.30. Urbán Beatrice (hallgató):
Tárgyszavak: ???
18.10. Hubai Péter
???

Miért a keresztény kultúra kétezer éves szitokszava : a zsidó?

(CSc): Keresztény MÁGIA (Fából vaskarika, avagy mégsem?) Tárgyszavak:

