
 

   

 

Társadalmi innováció és 
egyetem a 21. században 

Meghívó online konferenciára 

Debreceni Egyetem  
2021. december 15.  

 

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának az „EFOP-3.6.1-16-2016-00022 

„Debrecen Venture Catapult Program” keretében létrejött Interdiszciplináris „Társadalmi 

Innováció Kutatóműhelye” 2021. december 15-én 10.00-15.00 között webináriumot szervez, 

melyre tisztelettel meghívja Önt.  

A Kutatóműhely az elmúlt 2 év során az egyetemi oktatást érintő innovációs lehetőségek 

kutatására vállalkozott. A több karról érkező, érdeklődő kollégák havi rendszereséggel 

találkoztak annak érdekében, hogy a XXI. század kihívásainak megfelelő felsőoktatási képzési 

módszereket, illetve a tanári szerep megújításának lehetőségét áttekintsék, és  egy korszerű 

felsőoktatási képző műhely vízióját kialakítsák.  

A most szerveződő webinárium a társadalmi innováció és a felsőoktatás kérdéseinek 

összekapcsolására és a digitális környezetben megvalósuló oktatás fejlesztésének 

lehetőségeire fókuszál.  

A délelőtti szekció a meghívott külföldi előadók részvételével lehetőséget kínál sikeres képzési 

innovációk, nemzetközi modellek megismerésére, szakmai vitájára. A webinárium délutáni 

programjában az „EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult Program” 

keretében a társadalmi innováció témát kutató doktoranduszok mutatják be kutatásaikat. 
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Program 

Nemzetközi szekció: 10.00-12.00 

Moderátor: Sipos Flórián 

10.00–10.10 Opening  
10.15–10.30 Bugárszki Zsolt (Tallin University, Social Entrepreneurship MA program, associate 

professor): The importance of entrepreneurship in social innovation. 

10.35–10.50 Inga Narbutaite Aflaki (senior lecturer) and Magnus Lindh (senior lecturer, Karlstadt 
University): Learning co-creation for change and innovation 

10.55–11.10 Eric Claes (Hogeschool Odisee, professor of social work): Learning by Experience 
Action research on radicalisation as a case study 

11.15–11.30  Niila Tamminen (HUMAK University of Applied Sciences, lecturer): Shaping the 
Innovation Ecosystem within a Higher Education Institute 

11.35–11.50 Komlósi István (University of Debrecen, professor): Experimenting with project-
based, modular and blended teaching. All-in-one. 

 

 

Doktorandusz előadások: 13.00-15.00 

Moderátor: Csoba Judit 

13.00–13.15 Paczári Viktória: A társadalmi innovációk jellemzői Magyarországon 

13.15–13.30 Lénárt-Muszka Zsuzsanna: Vita és innováció: a vitamódszer iskolai alkalmazása a 
társadalmi innováció szolgálatában 

13.30–13.45 Szabó Elemér: Társadalmi innováció és filmoktatás. A modern etnográfiai 
dokumentumfilm kialakulása, kapcsolatai az oktatással, társadalmi innovációval 

13.45–14.00 Oláh Eszter: „A szociológia és a Big Data kapcsolata –  egy gazdaságpolitikai eszköz 
elfogadottságának vizsgálata” 

14.15–14.30 Kukucska Zsuzsa: Átalakuló általános iskolai oktatás - a COVID-19 járvány hatása 

14.30–14.15 Maszlag Fanni: Roma szakkollégiumok, mint felsőoktatási innováció 

14.45–15.15 Kérdések, diszkusszió 



 

   

 

 

 

 

Az alábbi linken csatlakozhat a konferenciához:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODQ0ZjBjNjktMjI3NS00NmJhLTg2MGEtZTllZmJiNGYwODI5%40thread.v2/0?con

text=%7b%22Tid%22%3a%2248f3cb6e-7807-49aa-a7b8-

15d98edcaeb3%22%2c%22Oid%22%3a%22a30b8360-64d9-4cc1-b62b-31a138ab335f%22%7d 

A konferencia előzetes regisztrációhoz nem kötött, kérdés, technika probléma esetén, kérjük, 

forduljanak a szervezőkhöz az alábbi címeken:  

Csoba Judit, csoba.judit@arts.unideb.hu  

Sipos Flórián, sipos.florian@arts.unideb.hu  
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