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PÁLYÁZAT  
ROMA SZAKKOLLÉGISTÁK SZÁMÁRA  

KONFERENCIA-ELŐADÁS MEGTARTÁSÁRA 

 

A Budapesti Református Cigány Szakkollégium (RefoRom) a Szegedi Keresztény Roma 

Szakkollégium kiemelt partnerségével „Magam mondom el!” címmel szervezi meg idén, 

2019. május 3-án a Roma Szakkollégiumok Országos Tudományos, Ismeretterjesztő 

Konferenciáját.  

 

A konferencia megvalósításában szakmai együttműködő partnereink még a Károli Gáspár 

Református Egyetem (KRE), és a Wáli István Református Cigány Szakkollégium (WISZ). 

Reményeink szerint a Roma Szakkollégiumok Egyesülete tagjainak aktív részvételével tudjuk 

megvalósítani az eseményt. 

 

 

1. A pályázat célja 
 

A RefoRom 2019. május 3-án, Szegeden megvalósuló „Magam mondom el!” című Roma 

Szakkollégiumok Országos Tudományos, Ismereterjesztő Konferenciájának célja a 

magyarországi cigányság társadalmi felzárkózási és identitás kérdéseinek körüljárása; a 

RefoRom ennek keretein belül kíván elsősorban a Roma Szakkollégiumok Egyesületében tag 

roma szakkollégiumok felsőoktatási hallgatói számára 15 perces előadói lehetőséget kínálni.  

 

A pályázat eredményeként kiválasztott szakkollégisták közül a konferencián a hallgató által 

nyújtott előadása és teljesítménye, valamint a zsűri véleménye alapján az első három legjobb 

előadást tartó hallgató 50.000 forint jutalomban/díjazásban és a közönség szavazat 

alapján egy ismeretterjesztő témakörben előadó hallgató ugyan ilyen mértékű 

különdíjban részesül. A pályázatok elbírálási feladatait és a konferencián előadott 

teljesítmény értékelését a szervezők és szakmai együttműködő partnereik által delegált zsűri 

végzi.  

 

2. A pályázat témája, benyújtásának módja és határideje  
 

A pályázatok témájának kapcsolódnia kell a roma/cigány identitás, a társadalmi 

felzárkózási szakpolitika vagy bármely tudományterülethez (pl.: oktatás, nyelv, kultúra 

[művészet, történelem is bele értendő] a hitélet [a teológia és a hiedelemvilág is beleértendő] 

vagy az orvosi, műszaki…) kapcsolódó témához. Műfaja lehet a) tudományos előadás, b) 

ismeretterjesztő előadás. A pályázatokat a szakkollégisták az adott szakkollégium 

szakmai vezetője/tanulmányi munkatársán keresztül, annak hivatalos email 

címéről megküldve juttathatják el a 

budapesti.szakkollegium@reformatus.hu email címre és másolatban a 

feher.gyorgy@reformatus.hu email címre is. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31. 

 

 

 

3. A pályázat kötelező mellékletei 
 

 A felsőoktatási intézmény által kitöltött érvényes hallgatói jogviszony-igazolás vagy 

annak a küldő roma szakkollégium által hitelesített másolata  

 Szakmai önéletrajz 

 A 15 perces előadás címének, műfajának (tudományos előadás, ismeretterjesztő 

előadás) és 30 mondatnál nem hosszabb absztraktjának megküldése  
 

A pályázati csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely 

melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 

 

4. A pályázat elbírálása 
 

A beérkezett pályázatokat egy a szervezők által létrehozott szakmai zsűri bírálja el 2019. 

április 05 napjáig. 

 

5. Értesítés a pályázati döntésről 
 

A bíráló bizottság nevében a meghozott döntéséről 2019. április 10-ig a szakkollégiumok 

szakmai vezetői vagy tanulmányi ügyintézőinek email címére a 

budapesti.szakkollegium@reformatus.hu központi email címről küldött elektronikus levélben 

értesíti a pályázókat. 

 

 

Budapest, 2019. február 28. 
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