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A Doktoranduszok Országos Szövetségének Teológiai Tudományos Osztálya (DOSZ TTO)
nemzetközi konferenciát tart „Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. Nemzetközi
Teológuskonferenciája” címmel 2012. november 2-4. között Budapesten, a Károli Gáspár
Református Egyetem Hittudományi Karán.
Konferenciánk legfőbb célja, hogy előadási lehetőséget nyújtson a teológus doktoranduszoknak,
illetve a nem hittudományi karokon tevékenykedő, de egyházuk felé elkötelezett fiatal kutatóknak.
Fő célkitűzésünk az is, hogy a tudományos pályájuk elején állók minél korábban
összeismerkedhessenek a hasonló területen kutató, de a földrajzi távolság okán még ismeretlen
kollégákkal. A konferenciára meghívást kap minden magyarországi főiskolai és egyetemi teológiai
kar, a Kárpát-medencében található, magyar nyelvű teológiai doktori képzést nyújtó minden
intézmény, és számos anyaországi és elcsatolt területeken működő bölcsész, jogi, és orvosi kar.
A konferencián magyarul, angolul és németül lehet előadni. Az előadások témái, amennyiben a
teológiához kapcsolódnak, tetszőleges (mint például egyháztörténet, biblikus teológia,
művészettörténet, egyházzene, néprajz, vallásfilozófia, vallásszociológia, egyházjog, (orvos)etika,
pasztorálpszichológia). A párhuzamos szekciókban futó előadások hossza egységesen 20 perc,
utánuk 10 perc vita, beszélgetés következik. A szekciók vezetői egyetemi oktatók, ismert és
elismert szakemberek lesznek. Összesen 7 szekcióban lehet előadni, melyből 6 doktorandusz
hallgatóknak, 1 pedig mesterszakos tanulmányaik végéhez közeledő, PhD-tanulmányokat folytatni
kívánóknak biztosít előadási lehetőséget.
2010-ben a konferencia-sorozat nyitórendezvényén 3 országból 38 előadó 3 párhuzamos szekcióban
adott elő. 2011-ben már 5 ország 71 magyar anyanyelvű előadóját fogadtuk 5 párhuzamos
szekcióban. Az idei, harmadik rendezvényen az előzetes érdeklődés alapján 7 szekciót indítunk. A
2011-ben a L’Harmattan Kiadó és a Károli Gáspár Református Egyetem közös kiadásában
megjelent kötetben 563 oldalon tettük közkinccsé a tudományos seregszemle eredményét. A 2011es év konferenciájának védnökei Dr. Kránitz Mihály professzor, a PPKE HTK egyetemi tanára, az
Ut Unum Sint Ökumenikus Intézet vezetője, Dr. Fabiny Tamás professzor, evangélikus püspök, a
Lutheránus Világszövetség alelnöke, és Szászfalvi László református lelkipásztor, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára volt.
A konferenciasorozat egyik különlegessége, hogy olyan tudományos-ökumenikus rendezvény,
amelyre a római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista
felekezetek, az unitárius és zsidó közösség képviseletében is érkeztek, s reménység szerint a
jövőben is fognak érkezni résztvevők.
A konferencia tagjainak szállást két éjszakára a Lónyay Utcai Református Gimnázium és
Kollégiumban biztosítunk, 2 perc sétára az egyetemtől. Pénteki vacsora, szombati ebéd és vacsora
szintén biztosított. A teljes részvételi díj, amely a szállás, a háromszori meleg étkezés, és a két
konferenciakötet árát tartalmazza: 17.000 Ft. Regisztrációs díj (szállás és étkezés nélkül, két
kötettel) 7.000 Ft. A díjak megoszlása: a regisztrációs díjon felül egy étkezés/egy éjszaka szállás ára
is 2500-2500 Ft, így ha valaki teljes árat fizet, egy éjszakai szállás/egy étkezés ingyenes.

1055 Budapest, Kossuth tér 9. III. em. 3/1
Tel: (1) 222-18-19; fax: (1) 220-36-08
www.dosz.hu, dosz@dosz.hu

Doktoranduszok Országos Szövetsége
Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. Nemzetközi Teológuskonferenciája
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar
Budapest, 2012. november 2-4.

A konferencia programja a következő.

2012. november 2, péntek
15:30 – 17:00 Érkezés, regisztráció
17:00 – 18:30 Előadások
19:00 –
Vacsora
2012. november 3, szombat
9:00 – 9:45 Ünnepélyes megnyitó a felekezetek küldöttei, hazai és külhoni egyetemek, a DOSZ, a
doktori iskolák képviselőivel és magas rangú vendégeivel.
10:00 – 12:30 Előadások
12:30 – 14:00 Ebéd
14:00 – 15:30 Előadások
15:30 – 16:00 Szünet
16:00 – 18:30 Előadások
18:30 – 20:00 Vacsora
20:30 – Szakmai borkóstoló, utána kötetlen beszélgetés
2012. november 4, vasárnap
11:00 – 12:30 Záró istentiszteleti alkalom a Szilágyi Dezső téri református templomban.
Jelentkezés és részletes információ: dosztto2012@gmail.com. Az előadások szövegének beküldési
határideje: 2012. október 10. A konferencia után egy hónap fog rendelkezésre állni a publikáció
végleges szövegének leadására. A szekcióvezetők és a védnökök személyéről a felkérések
véglegesítése után adunk tájékoztatást. Minden érdeklődő jelentkezését sok szeretettel várjuk!
Budapest, 2012. június 30.
Testvéri üdvözlettel:
Szávay László, elnök
DOSZ TTO
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