A Magyar Tudomány Ünnepe
2017. november 3-30.
„Emberközpontú tudomány”

A rendezvény címe
A rendezvény típusa

(pl. előadás, emlékülés, konferencia,
kerekasztal-beszélgetés, könyvbemutató,
kiállítás, szimpózium, tudományos ülés,
workshop stb.)

Tudományterület
A rendezvény időpontja
A rendezvény helyszíne
Szervező intézmény(ek)
Kapcsolattartó
(név, e-mail, telefon)

A rendezvény honlapjának
elérhetősége

Szinopszis, rövid összefoglaló
(legfeljebb 1000 karakter)

A versenyképesség és a humán tőke
Konferencia

Gazdálkodástudomány, vezetés- és szervezéstudomány,
munkatudomány, a jövőkutatás, szociológia.
2017. november 17.
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, 1083. Budapest, Jázmin u.
10.
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, a Debreceni Egyetem Ihrig
Károly Doktori Iskola közreműködésével
Dr. Árva László, tudományos rektorhelyettes,
laszlo.d.arva@gmail.com, 00 36 70 626 58 94
http://wsuf.hu/tudomanyos-elet/konferenciak
A konferencián a következő témák kerülnek bemutatásra:
•
a versenyképesség mérése, annak különböző
módszertani kérdései, valamint a hazai versenyképességre
vonatkozó mutatók alakulása a rendszerváltástól napjainkig;
•
a versenyképesség és a humán tőke kapcsolatai;
•
globalizáció, robotizáció, versenyképesség kapcsolatai;
•
a vállalati versenyképesség problémái, best practices
bemutatása, elemzése;
•
a versenyképesség nemzetgazdasági feltételeinek
alakulása (az adóék alakulása, az élőmunka adóztatásának
csökkentése az elmúlt évek során, a további lehetőségek)
•
a szakképzés és felsőoktatás fejlesztése, mint a
versenyképesség növelésére ható tényező;
Az előadók a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, a Költségvetési
Tanács, a Debreceni Egyetem, a nagyváradi Keresztény
Egyetem, a Versenyképességi Tanács munkatársai és szakértői
közül kerülnének ki, akikhez egy-egy téma elismert szakértői
egyéb intézményekből is csatlakoznak.

A rendezvény programterve
(röviden ismertetve vagy
mellékletként csatolva)

9-9.30: Regisztráció
9.30. Rektori köszöntő (Dr. Balogh Imre)
10.00-11.00.
Keynote speakers nyitóelőadásai (Dr. Kovács Árpád, a
Költségvetési Tanács elnöke és Dr. Popp József, a Debreceni
Egyetem Ihrig Károly Doktori Iskola vezetője)
10.30. Plenáris ülés, előadások a versenyképesség és a humán
tőke kapcsolatában.
A tervezett előadások listája folyamatosan bővül a konferencia
weblapján.
13.00-14.00 Ebédszünet
14.00: Szekcióülések
Szekciók:
• A versenyképesség és a humán tőke kapcsolata ma
hazánkban
• Versenyképesség egyes ágazati problémái (best
practices bemutatása)
• Versenyképesség és szakképzés kapcsolatai
• Versenyképesség és az oktatási rendszer
• Versenyképesség, robotizáció és globalizáció,
valamint a költségvetés kérdései
A szekcióülések és a regisztrált előadások témáinak
meghatározása még változhat, az egyes szekciókkal
kapcsolatos információk ismertetése folyamatosan bővül a
honlapon
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