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Körkérdés a felsőoktatás jövőjéről
Csendes jubileumhoz érkeztünk, 2021. novemberében jelenik meg a Dunakavics 100. száma.
Talán nem félreérthető allúzióképpen ez egy másik „kilenctizenegy” lesz.
Kilencedik évfolyam tizenegyedik szám, a
Dunaújvárosi Egyetem online folyóiratának századik számánál tartunk.
Szerzőinket, barátainkat, támogatóinkat tisztelettel kérjük, hogy osszák meg gondolataikat,
víziójukat, vágyaikat és félelmeiket a felsőoktatás jövőjével kapcsolatban.
Küldjék el véleményüket a témával kapcsolatban, terjedelmi korlátozás nélkül!
A beérkezett szövegeket az ünnepi számban, illetve folyamatosan tesszük közzé.
Kedves Kollégák, Kedves Barátaink!
A Dunaújvárosi Egyetem online tudományos folyóirata,
a Dunakavics novemberben teszi közzé jubileumi (100.) számát.
Ez a szám a felsőoktatás jövőjével foglalkozik.
Arra kérem Önt, hogy küldje el szerkesztőségünknek elképzelését a felsőoktatás majdani szerepét
illetően, hogy együttműködésünk eredményeként felkészülhessünk
a közös szakmánk kihívásokkal teli jövőjére.
Üdvözlettel, Németh István, felelős szerkesztő
Dear Colleagues, Dear Friends!
The scientific journal of the University of Dunaújváros in Hungary, the Dunakavics,
will publish its jubilee (100.) issue in November.
This issue is dedicated to the future of higher education. I ask You to send us Your vision for the future
of higher education on any scale, so that as a result of our cooperation
we should prepare for the challenging future in our common profession.
Best regards, István Németh, editor in chief
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