Felhívás Konferencia részvételre / Call for Paper

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara (KRE-ÁJK)
fennállásának 20. évfordulója alkalmából
a kar Gazdaság és Vezetéstudományi Intézete
jubileumi konferenciát szervez,
amelyre várunk minden kedves érdeklődőt!

A konferencia témája:

„Ipar 4.0 – jogi-társadalmi-gazdasági
kihívások és válaszok”
Helyszín: Magyarok Háza (1052 Budapest V. kerület, Semmelweis u. 3.)

2019. április 25. 9:00-16:00

A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb
2019. április 10. napjáig, a http://www.kre.hu/iparkihivasokesvalaszok/ felületen szíveskedjen
jelezni.

A konferencia nyelve: magyar
A konferencia résztvevői: meghívott vendégek, egyetemi oktatók és diákok,
gyakorló gazdasági szakemberek, vezetők, más meghívottak

Tervezett program:
Köszöntő: Prof. Dr. Balla Péter (rektor, KRE)
Bevezető előadás: Dr. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes (KRE ÁJK)
Plenáris előadók: Prof. Dr. Czakó Erzsébet (Corvinus Egyetem, Gazdálkodástud. Kar,
intézetvezető), Dr. Becskeházi Attila (államtitkár), Dr. Csillik Péter (MNB elnöki
tanácsadó), Vöő Kristóf (Kom Zrt. volt vezérigazgatója, tanácsadó)

Szekciók:
1.
szekció: "Gazdasági kihívások és válaszok": Technológiák integrációja,
makroökonómia, nemzetgazdasági kérdések (Kontakt: Dr. Pónusz Mónika)
2.
szekció: "Vállalkozásszervezési és menedzsment kihívások és válaszok":
Technológiák integrációja, formák, kapcsolatok, menedzsment (Kontakt: Prof. Dr. Lóth
László)
3.
szekció: „Jogi kihívások és válaszok”: Az új technológiai és gazdasági
jelenségek szabályozási kérdései (Kontakt: Dr. Szuchy Róbert)
4.
szekció: "Társadalmi kihívások és válaszok": Leszakadás, új
tevékenységek - szakmák eltűnése, felkészülés támogatása, Helyi és központi
gazdaságpolitika, versenyképesség, társadalmi problémák kezelése (Kontakt: Dr.
Homicskó Árpád és Dr. Kovács Róbert)
5.
szekció: „Egyes országok, országcsoportok és térségek sajátos válaszai”:
USA és Európai uniós stratégiák, a Kínai Új Selyemút és BRIC válaszok V4-es
kezdeményezések stb. (Kontakt: Dr. Simay Attila Endre és Dr. Becsey Zsolt)
Az előadások az ÁJK konferencia-kiadvány sorozatában fognak megjelenni.
Részletes program:
http://www.kre.hu/ajk/images/doc5/konferencia/Program_Ipar_40_v1.pdf

Fontosabb dátumok:
Jelentkezési határidő, absztrakt leadása: 2019. április 10.
Döntés az absztrakt elfogadásáról: 2019. április 15.

Tanulmány leadási határideje: 2019. május 15.
Konferencia kiadvány várható megjelenése: 2019. június

Kapcsolat és további információ a konferenciáról:
A konferencia honlapja:
http://www.kre.hu/ajk/index.php/esemenyek/konferenciak.html
Az absztrakt és tanulmány beküldése (a választott szekció megjelölésével):
Dr. Simay Attila Endre simay.attila.endre@kre.hu
Konferencia szervezésért felelős (minden további kérdésben):
Dr. Kovács Róbert kovacs.robert@kre.hu

