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(röviden ismertetve) 

A konferencia programját négy online szekcióban szervezzük. A 

konferencián 29 előadás hangzik el az alábbiak szerint: 

1. Balcsók István: Hátrányos helyzetű csoportok ingázási 

sajátosságai Kelet-Magyarországon 

2. Baluja Petra: Vidéki színművésznő: a "sűrített nő" emancipált 

egyenlege   

3. Bocsi Veronika – Ceglédi Tímea: Az utolérhetetlen 

üvegplafon? Roma fiatalok oktatási helyzetképe 

Magyarországon   

4. Bocsi Veronika – Fényes Hajnalka: Első generációs hallgatók 

a Debreceni Egyetemen   

5. Czibere Ibolya: Akik nem mentek el… A falujukban maradó 

fiatalok immobilitását meghatározó társadalmi tényezők 

6. Csoba Judit – Márton Sándor – Murányi István: Társadalmi 

tudatosság és identitásreprezentációk a 15-25 év közötti 

fiatalok körében   

7. Farkas Éva: Vállalkozói motivációk, avagy mi ösztönzi a start-

upok életrehívását a különböző életkori csoportokban?   

8. Fényes Hajnalka – Pusztai Gabriella: Nemi szerep attitűdök és 

vallásosság a felsőoktatási hallgatók körében   
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9. Fónai Mihály – Szigeti Fruzsina: A lemorzsolódás mintázatai 

a magyar felsőoktatásban - az Eurostudent vizsgálatok 

tapasztalatai   

10. Huszti Éva: Társas kapcsolatok jellegzetességei 

szegregátumban élők körében   

11. Jantek Viktória: Családbarátnak lenni vagy nem lenni… 

Gyermekes nők a családbarát munkahelyeken   

12. Juhászné Fazekas Zsuzsanna: Az óvodai és iskolai szociális 

segítő tevékenység eszközei a köznevelési intézményekben 

tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentésére   

13. Korsós Dorottya: A szakképzésben tanulók helyzete    

14. Kovács Klára: A sportolás társadalmi 

meghatározottsága kárpát-medencei hallgatók körében   

15. Krémer Balázs: A falun maradás racionális és nem-racionális 

indítékai, motívumai   

16. Kukucska Zsuzsa: A multinukleáris családforma és a családi 

szocializáció    

17. Libicki Éva: Társadalmi egyenlőtlenségek 

egészségszociológiai aspektusai   

18. Loncsák Noémi: Falvak vonzásában - Miért él ma egy fiatal 

egy kistelepülésen?   

19. Nemes-Zámbó Gabriella: Gyermekvédelmi szakellátásban élő 

fiatalok oktatási helyzete - hátrányok és egyenlőtlenségek   

20. Oláh Eszter: A társadalmi alapjövedelem és az elismerés 

aspektusai   

21.  Paczári Viktória: Magyar Szilícium-völgy? - a debreceni 

startup ökoszisztéma lehetőségei és kihívásai a fiatal 

vállalkozók számára   

22. Rácz Andrea: Társadalmi stigmák és állami gyermekvédelem   

23. Stadinger Johanna: Posztadoleszcens korszak - esély, vagy 

hátrány? Fiatal felnőttek mobilitási lehetőségei 

szocioökonómiai környezetük függvényében    

24. Szarvák Tibor: Szegregátumkutatás Ópályiban 

25. Tóth Dalma: A keleti periférián élő hátrányos helyzetű roma 

nők családtervezése 

26. Szabó Lajos: Úton az öregedés felé 

27. Szemán-Nagy Anita: Az élet értelmébe vetett hit alakulása 

időskorban 

28. Sztancsik Veronika: Mentális betegséghez kapcsolódó 

stigmatizáció 

29. Pék Győző: Az Alzheimer Café-k  szerepe a demencia 

szindróma családi, társadalmi szintű kezelésében 

 

 

 


