2019. 09. 27. péntek
17:00-21:30

Sokszínű
szociológia

Közérthető mini előadások
Kötetlen beszélgetések
Kávé mellett
I. 17:00-17:45

Szegénységvizsgálatok Kelet-Európában
II. 18:00-19:30

Éghajlatváltozás

- Megéreztük a klímaváltozást?
- A szegénység lenne a megoldás a klímaváltozásra?
- Egyformán érinti-e a nőket és a férfiakat a klímaváltozás?

Munkavállalás

- Robotizáció: Valóban veszélyben vannak az állásaink?
- Kockák kellenek? Mérnökökkel kapcsolatos munkáltatói elvárások
- Diszkrimináció: Az elmúlt évtized nyertesei és vesztesei
- Beleférnek-e a romák a vállalati sokszínűségbe?

Lakás és mobilitás

- Tulajdonos vagy bérlő? Lakáshoz jutás a 21. században
- Amerikai álom Magyarországon?
- Milyen hatással van a gyerekekre a szüleik külföldi munkavállalása?

MTA
Társadalomtudományi
Kutatóközpont

Szociológiai Intézet
Humán Tudományok Kutatóháza

Budapest, IX. Tóth Kálmán u. 4.
(a Soroksári útról a Tóth Kálmán
utcán besétálva a Vaskapu utca
sarka)

1. emeleti galéria

https://szociologia.tk.mta.hu/

III. 20:00-21:30

Hálózatok és egyenlőtlenségek

- Ismerősi hálózatok: hogyan függ össze a vagyoni helyzet a társas kapcsolatokkal?
- Hétköznapok a Magdolna negyedben
- Te a barátom vagy? Barátkozási szokások 30 éves távlatban

Család, gyermekek és oktatás

- Hogyan gondoskodnak a különélő apák?

- Azért szül később, mert karrierista? Mérnöknők dilemmái a gyermekvállalás kapcsán
- Hogyan lesz az óvodásból iskolás? Az iskolaválasztás egyenlőtlenségei
- Áldás vagy átok? Pedagógusok és az infokommunikációs technológiák

Média

- Öngyilkosság, társadalmi hierarchia és iWIW elhagyók - Big Data
- A politikai kampányok hatása
- Morális pánik-gomb
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