
 

 

 

A győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Hallgatói Önkormányzata 

 Hallgatói Konferenciát 

rendez, melyre szeretettel hívja az érdeklődőket. 

Helyszín: Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr 

Időpont: 2022. december 3. (szombat) 

A jelentkezés feltételei:   

 Dolgozatot az alábbi 4 témakörben lehet írni   

 

o Mindszenty József születésének 130. évfordulója  

o A Magyar Katolikus Egyház hitvallói a 20. században  

o Szinodális út  

o Egyéb 

 A dolgozat tartalmi részénekformai követelményei megegyeznek az OTDK 

szekciófelhívásában a Társadalomtudományi Szekció és a Pedagógiai, Pszichológiai, 

Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióra vonatkozó előírásokat a 

https://otdk.hu/media/uploads/35tarstud1melleklet.pdf 

https://otdk.hu/media/uploads/35pedpszicho1melleklet.pdf  linkeken találják meg. 

 Ez alól kivétel a címlap: adolgozat előlapján tüntessék fel a következőket: név, 

intézmény, szak –szakirány, évfolyam, konzulens neve és beosztása, dolgozat címe. 

 Előzetes jelentkezésre a titkarsag@bjhf.hu címen van lehetőség, igényfelmérés 

céljából kérjük, nem tekintjük végleges jelentkezésnek. A szerzőnevének, tervezett 

dolgozat témakörének és az intézménynevének megadását kérjük. Mindenki emailben 

kap visszaigazolást a jelentkezésről. 

 Végleges jelentkezési szándékát a titkarsag@bjhf.hu címre kérjük elküldeni a szerző 

nevének, dolgozat témakörének, címénekés konzulens(ek) nevének feltüntetésével, a 

kijelölt időszaknak megfelelően. A végleges jelentkezés során szükséges a választott 

téma rövidleírását, ún. absztraktot megadni kb. fél oldalban (szóközökkel min. 1500, 

max. 2000 karakter).Mindenki emailben kap visszaigazolást a jelentkezésről. 

 A kész dolgozatot 1 nyomtatott, spirálozott példányban kérjük a Konferenciára 

magunkkal hozni!   
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 Előzetes jelentkezési határidő:  

2022. június 30. (csütörtök) 23:59   

Végleges jelentkezési időszak:  

2022. szeptember 30. (péntek) 23:59  

A határidő lejárta után leadott jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni! 

Dolgozat cím és absztrakt benyújtása szükséges! 

Dolgozat beküldési időszak:  

2022. november 14. (hétfő)–2022. november 18. (péntek) 23:59 

A határidő lejárta után beküldött dolgozatokat nem áll módunkban elfogadni!  

  

A Konferenciával kapcsolatos bármely kérdés esetén a titkarsag@bjhf.hu címen tudunk 

bővebb tájékoztatást adni. Aki a nagyobb távolság okán előző nap érkezik, kérjük, hogy 

étkezési-és szállásigényét előre jelezze!  

Aki a nagyobb távolság okán előző nap érkezik, kérjük, hogy étkezési- és szállásigényét előre 

jelezze! 

A Főiskolán a szállás díja: 5 000 Ft/fő/éj. 

Reggeli: 600 Ft 

Ebéd: 1 200 Ft 

Vacsora: 800 Ft. 

A Konferenciára egyéb befizetési kötelezettség nincs a résztvevők számára, mindenkit 

szeretettel várunk! 

A Főiskola tervezi az anyagok kötetben, ill. a honlapon történő megjelentetését. 

A Konferenciával kapcsolatos bármely kérdés esetén a titkarsag@bjhf.hu címen tudunk 

bővebb tájékoztatást adni. 

A Főiskola elérhetőségéről további információk a Kapcsolat menüpont alatt találhatók. 

A témák iránt érdeklődő, a felsőoktatásban részt vevő bármilyen szakos hallgatót szeretettel 

várunk. 

Az Egyéb nevezetű szekcióba minden teológiai terület, vagy az egyházi élettel kapcsolatos, az 

első négybe nem illeszthető témát jelölhetünk, ami a Brenner János Hittudományi Főiskola 

szellemiségében és profiljának megfelelően íródik az alábbi témakörökben; filozófia, 

kulturális- és szociálantropológia, média- és kommunikációtudomány, szociális munka, 

vallás- és hittudomány 
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Az előzetes jelentkezésnél elég, ha a témát megadják, pl. X Y élete, és a cím még később 

pontosítható. 

  

Lehet külsős a konzulens, lényeg hogy a témához értő ember legyen, nem kell tudományos 

fokozattal rendelkeznie. 

 


