
 

 

     
Felhívás  

A MELLearN - Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület 2022. június 8-án a Milton Friedman 
Egyetemmel közösen rendezi 18. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciáját, melynek témája: 

Felsőoktatási Lifelong Learning: Új kihívások és megoldások – A modellváltás és a COVID Pandémia hatásai 
University Lifelong Learning: New Challenges and Solutions – Impacts of COVID-19 Pandemic and Model-shifts 

A tanácskozás témája rávilágít arra, hogy milyen irányokban változik és módosul a hazai felsőoktatási lifelong learning 
a fenntartói modellváltás és a globális kihívások közepette. Megjelennek a fenntarthatósági célokhoz kapcsolódó 
kérdések, csakúgy, mint az európai környezetben zajló felsőoktatási innovációkhoz kapcsolódó fejlesztések a 
digitalizáció, a mobilitás, a minőség, a hozzáférés és a felsőoktatás missziói kontextusában.  

Plenáris előadások: 

• Eva Cendon (Fern-Universität Hagen-DE, eucen alelnök): Trends of university lifelong learning in German higher 
education 

• Magdalena Sitek (Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy Józefów, PL): Post-pandemic perspective for 

higher education – a case study of WSGE University Jozefow-Poland 

• Arne Carlsen (former Director of UNESCO Institute for Lifelong Learning): University’s role in developing an inclusive 

lifelong learning culture for all in post COVID-19 times 

• Keczer Gabriella - Döbör András (Szegedi Tudományegyetem): A modellváltó egyetemek sajátosságai. Külföldi példák 

és szegedi lehetőségek.  
• Szűts Zoltán (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) –Molnár György (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem): A digitalizáció transzformációs hatásai a modellváltó felsőoktatásban- fókuszban a hálózati 
együttműködés és a digitális oktatási és munkaerőpiaci terek evolúciója 

Kerekasztal-beszélgetés a felnőttek képzésének trendjeiről, munkaerőpiaci kihívásokról szakértők, vállalkozások és 
egyetemi képzési/kutató-központok vezetőivel, továbbá a felsőoktatási menedzsment intézményi képviselőivel. 
  

Tervezett szekciók: 

• A.) Tudástranszfer a felsőoktatás és a munkaerőpiac szegmensei között 

• B.) Új iparágak a felsőoktatásban 

• C.) Minőség és multidiszciplinaritás az élethosszig tartó tanulásban 

• D.) Covid előtt – Covid után. Oktatás, foglalkoztathatóság – empíria, kutatások eredmények a COVID tükrében 
• E.) A digitális paradigmaváltás a felsőoktatás pedagógiai gyakorlatában – digitális elméleti keretmodellek és 

empirikus jógyakorlatok 
• F.) Hallgatói, doktorandusz szekció – a jövő kihívásai 

A konferencia helyszíne: Milton Friedman Egyetem 1039 Budapest, Kelta u. 2.  
A konferencia időpontja: 2022. június 8. szerda 09.30 – 18.00 óra között 
A rendezvényen előadások és prezentációk keretében nemzetközileg is elismert kutatók, szakértők elemzik a hazai és 
a nemzetközi felsőoktatási környezetben zajló egyéni, közösségi és szervezeti tanulás folyamatait, tényezőit, különös 
tekintettel ezek tartalmi, módszertani feltételeire. A konferenciát követően e-book formátumban jelentetjük meg a 
konferencia résztvevői által a témához készített tanulmányokat, elemzéseket.  

Amennyiben részt kíván venni konferenciánkon, úgy küldje el jelentkezését, ill. előadásának magyar és angol nyelvű 
absztraktját 2022. május 20-ig a www.mellearn.hu oldalon található jelentkezési lapon. A változtatás jogát a 
szervezők fenntartják! Honlapunkon további információkat talál! A konferencia szakmai partnerei: Magyar Rektori 
Konferencia, a Tempus Közalapítvány, az EPALE Magyarország és az Európai Egyetemek LLL Hálózata (EUCEN), valamint 
ASEM LLL Hálózat. 
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