Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók
41. Országos Konferenciája
(MAFIOK-2017)
Budapest, 2017. augusztus 24-26.
Második körlevél
Tisztelt Kolléganő/Kolléga!
Szeretettel meghívjuk a 41. MAFIOK konferenciára, mely ez évben a Szent István Egyetem
Ybl Miklós Építéstudományi Karán kerül megrendezésre.
A kedvezményes regisztrációs díjjal történő jelentkezési időszakot
május 15 -ig meghosszabbítottuk!
Az absztrakt beküldésének május 15-i határideje nem változott!
A konferencia időpontja: 2017. augusztus 24-26. (csütörtök, péntek, szombat)
Helyszíne: SZIE-YMÉK, 1146 Budapest, Thököly út 74. (http://www.ybl.szie.hu)
Konferenciahonlap: http://www.ymmf.hu/index.php/hu/konferenciak/mafiok-2017
(elérhető a http://www.ymmf.hu/ honlap Konferenciák menüpontjából is)
A konferencia e-mail címe: mafiok2017@ybl.szie.hu
Regisztráció: https://goo.gl/forms/19hIZUQr0kRSsmwu1
Absztrakt és cikk feltöltés: https://easychair.org/conferences/?conf=mafiok2017
A konferencia céljai:
A rendezvény elsődleges célja annak elősegítése, hogy a felsőoktatási intézmények oktatói és
kutatói a matematika, a fizika és az informatika korszerű és hatékony oktatásáról és kutatásáról
tudományos előadások, poszter-bemutatók és személyes találkozás révén tapasztalatot
cserélhessenek, valamint kapcsolatot építhessenek a környező országok magyar ajkú oktatóival.
Célja továbbá, hogy PhD hallgatóknak is megszólalási lehetőséget adjon.
A konferencia tervezett főbb témakörei
-

a korszerű matematika-, fizika- és informatikatanítás és tanulás új útjai és távlatai,
oktatásfejlesztés a matematika, fizika és informatika tárgyakban,
meglévő oktatási potenciál hatékonyabb kihasználása,
számítógépes rendszerek a felsőoktatásban,
a felsőoktatás alapozó tárgyainak oktatás-módszertani problémái,
kutatási, fejlesztési eredmények,
mesterképzésbe való bekapcsolódás gondjai és tapasztalatai,
a duális képzés gondjai és tapasztalatai.

A konferencia hivatalos nyelve: magyar, angol
A lektorált kiadvány nyelve: magyar, angol

Előzetes program
Augusztus 24. (csütörtök)
10:00 – 12:30
12:30 – 13:30
14:00 – 17:30
19:00 – 21:00

Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása
Ebéd
Megnyitó, plenáris előadások
Kulturális program, fogadás

Augusztus 25. (péntek)
8:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:30 – 19:00
19:30 – 22:00

Szekcióülések, poszter bemutató
Ebéd
Kulturális program
Munkavacsora

Augusztus 26. (szombat)
8:30 – 10:30
11:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 14:00

Szekcióülések
Plenáris előadások
A konferencia összegzése, zárszó
Ebéd, elutazás

Jelentkezés, határidők
A kedvezményes regisztrációs díjjal történő jelentkezési időszakot
május 15 -ig meghosszabbítottuk!
Az absztrakt beküldésének május 15-i határideje nem változott!
Jelentkezni 2017. március 1-től a konferencia honlapján található online jelentkezési lap
kitöltésével lehet, a kivonatok és cikkek beküldése pedig az EasyChair rendszeren keresztül
történik. A regisztrációs díj magában foglalja a programfüzetet, az absztraktokat és a beküldött
cikkeket tartalmazó konferenciakiadványt, az időben leadott prezentációkat tartalmazó CD-t,
valamint a szünetekben fogyasztható frissítőket, a csütörtök esti fogadás, a csütörtöki és pénteki
kulturális programok költségeit. A péntek esti munkavacsora, valamint az egyéb étkezések
(reggelik, ebédek) és a szállás költségeit a regisztrációs díj nem tartalmazza.
Jelentkezési határidő:
2017. május 15-ig (hétfő) - regisztrációs díj: 25 000 Ft.
2017. május 16-tól 2017. július 31-ig (hétfő) - késői regisztrációs díj: 30 000 Ft.
Absztrakt beküldésének határideje:
2017. május 15. (hétfő).
A bizottság értesítése a téma elfogadásáról: 2017. május 31. (szerda).

A cikkek beküldésének határideje: 2017. június 30. (péntek).
A bizottság értesítése a cikk elfogadásáról/elutasításáról: 2017. július 14. (péntek).
A javított cikkek beküldésének végső határideje: 2017. július 31. (hétfő).
Az előadott prezentáció anyagának leadási határideje: 2017. augusztus 25. de. 10 óra.
A konferencia ISBN számmal megjelenő, nyomtatott kötetét terveink szerint a konferencia
kezdetekor, az időben leadott prezentációk anyagával bővített CD mellékletet pedig a
konferencia zárásakor megkapják a résztvevők, ezért szükséges a fenti határidők maradéktalan
betartása. Az előadások, ill. poszterek végleges szekcióbeosztása a programbizottság döntése
alapján történik.
Az előadások és poszterek kivonata megjelenik a nyomtatott konferenciakiadványban.
Az előadások időtartama: 15 perc.
Poszter bemutatáshoz a rendelkezésére álló terület: 90x100 cm, de lehetőséget biztosítunk a
poszter anyagok számítógépes bemutatására is.
Formai követelmények
A részletes formai ajánlásokat és a letölthető sablont a honlapunkon tesszük közzé.
Előzetes információk:
1. Formai követelmények az előadások és poszterek összefoglalójához (absztrakt):
Az összefoglaló kivonatokat magyar és angol nyelvű változatban is kérjük beküldeni,
és lehetőleg 10-15 sornál egyik változat se legyen hosszabb. A kulcsszavakat is kérjük
magyarul és angolul is megadni.
2. Formai követelmények a konferencia kiadványban megjelenő magyar és angol
nyelvű publikációkhoz:
A honlapról letölthető sablon alapján, de .pdf formátumban kérjük feltölteni az
EasyChair rendszeren keresztül. A cikk terjedelme nem haladhatja meg a 6 oldalt.
3. Formai követelmények a CD-re szánt anyaghoz:
Az előadások és poszterek CD-re szánt változata ne legyen 20 oldalnál hosszabb.
Benyújtható MS Word (doc, docx, rtf), PowerPoint prezentáció (ppt, pptx), vagy pdf
formátumban.

Szállás, étkezés
Az Óbudai Egyetem kollégiuma (H-1084 Budapest, Tavaszmező u. 7-13., honlapja:
http://koll.uni-obuda.hu/index.php?tagkoll=kukac) 2,6 km-re van a konferenciahelyszíntől,
amely onnét tömegközlekedéssel kb. 25 perc alatt megközelíthető. Szobái két-, ill. háromágyasak, külön tusolóval és toalettel ellátottak. Ára 3660 Ft/fő/éj, ha május 15-ig történő
regisztrációkor, a konferenciaszervezőkön keresztül történik a foglalása (a szálláslehetőség
foglalhatósága meghosszabbításra került, április 10. helyett május 15. határidőig).

A konferenciahelyszínen étkezési lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek. Reggeli
950 Ft/fő/alkalom, ebéd 1500 Ft/fő/alkalom, az alábbiak szerint (tetszés szerint választható):
csütörtök: ebéd, péntek: reggeli és ebéd, szombat: reggeli és ebéd.
A konferenciahonlapról elérhető étlap alapján várhatóan lehetőség lesz a péntek esti
munkavacsora fogásainak előzetes kiválasztására.
Az elfogadott jelentkezés után az igényelt szolgáltatásnak megfelelő, befizetendő összegről a
számlát a jelentkező által megadott számlázási címre kiállítjuk, és a megadott postacímre
juttatjuk.
Befizetés: átutalással, 2017. augusztus 7-i határidővel
Számlaszám: OTP 11714051-20000758 -00000000
Számlatulajdonos: Ybl Egyetemi Alapítvány
A megjegyzés rovatba kérjük beírni: „MAFIOK-2017 – ”, amit kövessen a
jelentkezés visszaigazolásakor kapott azonosító és a résztvevő neve.

Egyéb információk
A helyi szervező bizottság elnöke:
Dr. Talata István, főiskolai tanár
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építőmérnöki Intézet
Matematika és Informatika Szakcsoport
1146 Budapest, Thököly út 74.
E-mail: mafiok2017@ybl.szie.hu
Budapest, 2017. április 28.

