
A szociológia egy sikeres évszázad előtt? konferencia tervezett programja   

2020. október 8-9. 

CSÜTÖRTÖK 

8.30-

9-00 
Regisztráció 

 
K.011. terem 

(18 fő) 
Konferenciaterem  

(60 fő) 
K012. terem  

(18 fő) 
K013-K014. terem 

(30 fő) 

9.00-

10.45 
Személyes 

kapcsolathálózato

k 
https://doodle.co

m/poll/z3nmmc

6p3ufce25w 
 

A gyermekvállalás: 

magán- és a közszféra 

határán 
https://doodle.com/p

oll/p5shu6f5exww3

xm5 
 

Történelem és 

szociológia viszonya 

a 21. században 
https://doodle.com/

poll/c3uqmevbrbb7

ppai 
 

Kritikai, köz-, 

közpolitikai és 

professzionális 
szociológia viszonya 

és esélyei  
https://doodle.com/

poll/fsh95n6ibkvp

wa3a 
 

11.00-
12.30 

Konferenciaterem  
Plenáris előadás 

Takács Károly: Előrejelzés, magyarázat, mély megértés - a szociológia válaszúton 

https://doodle.com/poll/85qbb4z2ca6ytuge 

Ebédszünet 

13.45-

15.30 Rétegződés és 

életmód: 

vállalkozók, 
polgárok, 

középosztályok 

https://doodle.c

om/poll/fkc2up

d42cqc73pt 
 

Egészségesélyek és 

rizikómagatartások I. 
https://doodle.com/

poll/krp9rsthb7gt3t

h4 
 

PhD szekció I.  
https://doodle.com/p

oll/vyzum4d6ci23a9

8h 
 

Innovatív módszerek 

a szociológiai 

kutatásokban: a 
természetes 

nyelvfeldolgozás 

lehetőségei és korlátai 
I.  

https://doodle.com/

poll/vr5mkf2qenza2

dtq  

15.45-

17.30 Osztály/szerkezet

: mit tudunk a 

magyar 
társadalom 

osztályszerkezeté

ről? 

Egészségesélyek és 

rizikómagatartások 

II. 
https://doodle.com/

poll/reei98756a6nd

z7i 

PhD szekció 
II.  

https://doodle.com/p

oll/5cnpqf6a3e47qv

pp  

Innovatív módszerek 

a szociológiai 

kutatásokban: a 
természetes 

nyelvfeldolgozás 

lehetőségei és korlátai 

II. 

https://doodle.com/poll/z3nmmc6p3ufce25w
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https://doodle.c

om/poll/x3eib5

4t2nknqrut 

https://doodle.com/

poll/48yu3y23tyuy4

i36  

17.45-

19.30 
Konferenciaterem: Legjobb PhD előadás díj 

Kerekasztal-beszélgetés: Sikerek és kudarcok a hazai egyetemi szociológusképzésben 

https://doodle.com/poll/6p8y6fyttw5vni2a 

 PÉNTEK 

8.30-

9-00 
Regisztráció 

 
K011 (18 fő) Konferenciaterem 

(60 fő) 
K012 (18 fő) K013-K014 

(30 fő) 

9.00-
10.45 

Munkaerőpiac és 
társadalmi 

mobilitás: romák 

munkavállalási 
esélyei  

 

https://doodle.c

om/poll/pnrb8n

uqvxvxggni 

A COVID-19 járvány 
társadalmi 

vonatkozásai I. 
https://doodle.com/

poll/ef9b292fgtv28

36b 

Vallásszociológia 
Magyarországon - 

múlt, jelen, jövő  
https://doodle.com/

poll/gh6shd6euqpsi

k65 

A gondoskodás 
(hiány) szociológiája 
https://doodle.com/

poll/47f6w7en5y9b

2hfs 

11.00-

12.30 
Konferenciaterem: Kerekasztal-beszélgetés: Teljesítmény vagy kiválóság? 

Minőségbiztosítás a társadalomtudományban 

https://doodle.com/poll/uyqvpdvdrhue8cxx 

Ebédszünet, Brown Bag Session (Konferenciaterem) 

13.45-

15.30 
Kísérletezz a 

kísérletezéssel! 
Kísérletek 

alkalmazási 

lehetőségei és 
kutatási példái a 

társadalomtudo

mányokban I. 
https://doodle.c

om/poll/ky5xd

a7v56xp2766 

  

A COVID-19 járvány 

társadalmi hatásai II. 
https://doodle.com/

poll/ksmm5sqxzhnx

4riu 
 

A szociológia 

lehetőségei a 
marginalizált 

csoportok 

integrálásában 
 

https://doodle.com/

poll/rn4e7fn3cufu3

epn 
 

 A demokrácia 

válsága, a civil 
társadalom eszménye 

és a politikai 

részvétel I. 
 https://doodle.com/

poll/iyn4kxcvqzhiz

wf7 

15.45-

17.30 
Kísérletezz a 

kísérletezéssel! 
Kísérletek 

A Kohorsz ‘18 

Magyar Születési 

Biztonság, 

fenntarthatóság, 
klímaváltozás 

 A demokrácia 

válsága, a civil 
társadalom eszménye 
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alkalmazási 

lehetőségei és 
kutatási példái a 

társadalomtudo

mányokban II. 
társadalomtudo

mányokban II. 

https://doodle.c

om/poll/6fbwg

xs9uqw2ym2x 

  

Kohorszvizsgálat első 

eredményei 

 

https://doodle.com/

poll/d7ekumpa52ix

df8f 

https://doodle.com/p

oll/vk8kr7f978ca4up
g  

és a politikai 

részvétel II.  
https://doodle.com/po

ll/wvgkq9gqsgfqwatg  

18.30-

20.00 
Konferenciaterem: Kerekasztal-beszélgetés: 

 Az igazságosság bajnokai vs. társadalmi fizikusok. A szociológia szétesése a politikai 

támadások idején?  
https://doodle.com/poll/yryh3fm372q53z2b  

20.00- Koccintás távolságtartással 
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