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A tantárgy oktatásának célja: 

A hallgatók érdeklődésének felkeltése a tudományos tevékenység, a tudományos kommunikáció, a tudományos
közélet iránt. Jártasság megszerzése a tudományos konferenciákon való részvétel, kérdés és vita, prezentációs
módszerek, jegyzetelés területén.

Fejlesztendő kompetenciaterületek: 

Tudományos  kommunikáció  befogadásának,  értékelésének,  értelmezésének,  feldolgozásának,  átadásának,
kutatótársakkal való eszmecserének kompetenciái.

Kurzustematika: 

A  hallgatók  a  félév  során  a  WJLF  tanszékei  által  meghirdetett,  illetve  más  intézmények  tudományos
konferenciái, könyvvitái közül az érdeklődésüknek megfelelőkön, általuk választottakon vesznek részt. Ezeken
rövid  feljegyzéseket  készítenek  az  elhangzottakról.  Ha  a  konferencia  jellege  ezt  lehetővé  teszi,  kérdéseket
tesznek fel, hozzászólnak, vagy éppen előadást tartanak.

A kredit megszerzésének feltétele, hogy a hallgató megfelelő számú konferencián vegyen részt, azokról rövid, a
félév végén bemutatható feljegyzéseket készítsen, és a konferencia elnökével aláírassa a részvételét tanúsító
igazolást. A félév végén, az utolsó tanítási napig ezt a dokumentációt kell bemutatni. 

Követelmények, értékelés:
A kredit  megszerzésének feltétele,  hogy a hallgató megfelelő számú konferencián,  könyvvitán,  tudományos
tanácskozáson vegyen részt,  azokról rövid, bemutatható feljegyzéseket készítsen, és a rendezvény elnökével
minden esetben aláírassa a részvételét tanúsító igazolást. (Az űrlap a Neveléstudományi tanszéken átvehető, ill.
a tanszéki honlapról letölthető.)

A félév során a szak tartalmával kapcsolatos bármely tudományág területéről, 
- vagy 3 félnapos – délelőtti, vagy délutáni, 
- vagy 2 kétnapos konferencián vesz részt. 

A főiskolánk honlapjain meghirdetett, akár más intézmények által szervezett tudományos összejöveteleken kívül
a nálunk nem hirdetett, más intézmények, testületek tanácskozásait, rendezvényeit is elfogadjuk: de utóbbiakról
a tantárgyfelelőssel előre, E-mailben vagy személyesen szükséges egyeztetni.

A félév végi érdemjegy megállapítása a teljesítés mennyiségét és a dokumentáció minőségét figyelembe véve
történik a szemeszter utolsó tanítási napjáig.

Kurzus hirdetője:

WJLF Neveléstudományi tanszék

Félév:

2019/20. őszi szemeszter

Oktató: 

Lukács Péter, CSc, egyetemi tanár
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