Beszámoló a DOSz Alumni Osztályának
Fiatal Tudós Estjéről
Az Alumni Osztály 2015. december 21-én, hétfőn, 16 órai kezdettel rendezte meg Fiatal
Tudós Estjét az ELTE BTK B épületének 172-es előadójában. A rendezvényen heten vettek
részt.
Az est elsődleges célja az volt, hogy az Dosz Alumni Osztályának tagsága a doktori
értekezésükkel kapcsolatban tartson előadást. Hangsúlyt fektettünk arra vonatkozóan, hogy a
hallgatóság egy átfogó képet kapjon a doktori védésről és annak előkészületeiről. A már
végzett osztály tagok beszámoltak részletesen azokról a lépcsőfokokról, amelyek segítségével
sikeresen abszolválták a doktori iskola követelményeit és bemutatták a doktori védéshez
vezető út egyes állomásait. A felkért előadók különböző témákban mutatták be kutatásaikat.
Az első előadó Dr. Varga János, az Óbudai Egyetem adjunktusa volt. Előadásának
címe: Kitörés a tétlen kényelem korszakából: A versenyképesség és változásvezetés
Magyarországon. Előadását az értékteremtés lehetséges formáinak innovációjáról, az
innovációmenedszment létjogosultságáról, az innovációs stratégia kialakításáról és a
gazdasági fejlődés irányvonalairól tartotta meg.
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Rendészettudományi Kar, tanársegédje volt. Előadásának címe: A keresztény szent helyek
biztonsági helyzetének vizsgálata a létesítményvédelem oldaláról. Előadásában a keresztény
szent helyek jelen kori veszélyeztetettségét vizsgálta, kiemelten azokat a biztonsági
kockázatokat, amelyek jelen lehetnek Európa keresztény szent helyeinél. A kutató a
létesítményvédelem szemszögéből közelítette meg a kérdést, hogy jogi, rendészeti és
nemzetbiztonsági szempontból, hogyan lehetne megvédeni a keresztény szent helyeket a
terrorcselekményt elkövetni szándékozó személyektől.
A harmadik előadó Dr. Jenei Péter a Debrecen-Széchenyi Kerti Református
Egyházközség lelkipásztora volt. Előadásának címe: A múlt üzen a jelennek? Az idegenekkel,
jövevényekkel és átutazókkal való bánásmód a biblia világában. Előadását az idegenség
típusai az Ószövetségben, a helyi-jövevény kapcsolat mindennapi dinamikái az ószövetségi
korban, és a jövevények törvényi védelme az ószövetségben témakörökben tartotta meg.
Az est a közönség kérdéseivel, hozzászólásaival zárult, ahol a megjelentek kérdéseket
tehettek fel az előadókhoz témájukkal, kutatásaikkal és a doktori védéssel kapcsolatban. Az
est a közönség kérdéseivel, hozzászólásaival zárult. Összegzésként elmondható, hogy az
Alumni Osztály tagjai örömmel fogadták a felkéréseket. Tudományos fokozatot szerzett

kutatóként és oktatóként tanúbizonyságot tettek az eddig megszerzett tudásukról és
betekintést engedtek jelenleg folyó és a jövőben elvégzendő kutatásaikról es elképzeléseikről.

