XI. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl
Nemzetközi tudományos konferencia
Időpont: 2017. október 13. (péntek)
Helyszín: Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Rendezők:
Egyesület Közép-Európa Kutatására (Szeged)
Kaposvári Egyetem
Tematika: Plenáris ülés és 9 szekció
KÖRLEVÉL 1.
(2017. június 14.)
I. A KONFERENCIA ELŐZETES PROGRAMJA
11.00.-13.00. Plenáris ülés 6 plenáris előadóval
A plenáris előadók felkérése folyamatban van.
13.00.-14.00. EBÉDSZÜNET ÉS KÖTETLEN SZAKEMBER TALÁLKOZÓ
14.00.-18.00.: SZEKCIÓÜLÉSEK
Az alábbi 9 szekcióban fog elhangzani, szekciónként 10 előadás:
Sorszám
1. szekció
2. szekció
3. szekció
4. szekció
5. szekció
6. szekció
7. szekció:
8. szekció
9. szekció

A szekció neve
Köztes-Európa politikai földrajzának aktuális
kérdései + geopolitikai kíhívások
Régiótörténeti és gazdaságtörténet és kutatások
(régiók és határok, határrégiók, eurorégiók) és
Régió és közlekedés/logisztika
Régió és agrárgazdálkodás, élelmiszergazdaság és
környezetgazdálkodás
Régió és kultúra/városok kulturális gazdasága,
felsőoktatás, oktatás
Régió és humánerőforrások
(HRM, vezetéstudomány és munkaerőpiac)
Régió és marketing/településmarketing
turizmus és vidékfejlesztés
Régió és pénzügyek/versenyképesség
Szakképzés, felnőttképzés, munkaerőpiac

Szekcióelnök

A szekció-elnökök
folyamatban van.

felkérése

II. JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2017. július 7.
A szervezési okokból a konferencia szekció-előadásainak számát a Szervező Bizottság 72
előadásban maximálta (9 szekció x 8. előadás). A 72 szekció-előadói helyre annak beteltéig
lehet jelentkezni, a Szervező Bizottság a jelentkezés sorrendjében tölti fel a helyeket.
III. A JELENTKEZÉS MÓDJA
Jelentkezni a csatolt JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével, továbbá az un. ÖSSZEFOGLALÓ
megírásával és mindkét dokumentumnak a gulyas1@t-online.hu emailcímre történő
megküldésével lehet. A jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról - az ÖSSZEFOGLALÓ
alapján - a Szervező Bizottság értesítést küld (lásd Körlevél 2.)!
A Szervező Bizottság az egy szerzős előadásokat/tanulmányokat preferálja. Két szerzős vagy
annál több szerzős előadást/tanulmányt csak nagyon indokolt esetben fogadunk be.
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IV. RÉSZVÉTELI DÍJ
A konferencia részvételi díja: bruttó 25. 000 ft (húszötezer forint). Ez magába foglalja az
ebédet, a napközbeni kávét és üdítőt, továbbá a folyóiratokban való megjelentetés költségeit.
A Kaposvári Egyetem főállású oktatói kedvezményes részvételi díjjal vehetnek részt a
konferencián, számukra a részvételi díj 20.000 ft (húszezer forint).
V. PUBLIKÁLÁS
Valamennyi beküldött tanulmányt lektoráltatunk! A folyóiratokban (Közép-Európai
Közlemények, Köztes-Európa, Taylor) csak azok a tanulmányok jelenhetnek meg, amelyeket a
lektorok javasolnak megjelentetésre.
 A szekció-előadások legjobb 10%-át (5-10 tanulmány a Közép-Európai Közlemények
(KEK) című MTA B-kategóriás folyóirat 2018. évi számaiban publikáljuk.
 A szekció-előadások második legjobb 10%-át (5-10 tanulmány) a TAYLOR. Gazdálkodásés vezetéstudományi folyóirat VIKEK KÖZLEMÉNYEK. 2018. évi számaiban publikáljuk.
Ezen folyóirat MTMT referált, lektorált és MATARKÁ-ban rögzített.
 A további szekció-előadásokat a KÖZTES-EURÓPA. Társadalomtudományi folyóirat.
VIKEK KÖZLEMÉNYEK 2018. évi számaiban publikáljuk.
Ezen folyóirat MTMT referált, lektorált és MATARKÁ-ban rögzített.
 Azokat a kéziratok melyek a lektoroktól „folyóiratban megjelentetésre nem javasolt”
minősítést kapnak, ISBN-számos konferencia CD-n publikáljuk.
A kéziratok leadása: emailban történik, a leadási határidő: 2017. október 30. (17 nappal a
konferencia után. A leadási határidő után beérkező tanulmányokat nem tudjuk befogadni! A
leadásra szolgáló emailcímet a Körlevél3-ban ismertetjük.
Terjedelem: minimum 6, maximum 8 oldal
Formai követelmények: Körlevél 2 fogja tartalmazni
V. A KONFERENCIA SZERVEZÉSÉNEK TOVÁBBI MENETE
2017. július 7.
A jelentkezés határideje.
2017. szeptember 1-7. A pót-jelentkezés határideje.
2017. szeptember 11. A Körlevél 2 . kiküldése, melyben a Szervező Bizottság:
1) értesíti a jelentkezőket az előadás elfogadásáról vagy elutasításáról
2) kiküldi a számlakérő lapot
3) pontosítja a formai követelményeket
2017. szeptember 15. A számlák kiállítása és kiküldése.
2017. október 2.
Az „előzetes program” (szekcióbeosztás) kiküldése.
2017. október 6. A Körlevél 3. kiküldése. Ez tartalmazza a teljes és részletes konferencia
programot.
VI. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A gulyas1@t-online.hu emailcímen vagy a 06/30/3747-841-es telefonszámon.
Dr. Molnár Gábor
A Szervező Bizottság titkára

Prof. Dr. Gulyás László
A Szervező Bizottság elnöke

Kaposvár-Szeged, 2017. június 14.
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JELENTKEZÉSI LAP
XI. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl
2016. október 13.
Kaposvár
Név:
Tudományos-fokozat:
Munkahely neve és címe:
Emailcím:
A konferencia jelentkezőkkel a kapcsolattartás emailen történik ezért kérjük mindenféleképpen
adjon meg email címet.
Mobilszám:
Az előadás címe:
Az Ön által javasolt első számú szekció:
Az Ön által javasolt második számú szekció:
Dátum

aláírás
(elegendő az SK.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖSSZEFOGLALÓ
Kérjük, hogy 8-10 sorban magyar nyelven foglalja össze előadása lényeget. A
Szervező Bizottság elsősorban ez alapján dönt a jelentkezés elfogadásáról vagy
elutasításáról.
AZ ÖSSZEFOGLALÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI:

14 pontos hely kihagyás
AZ ELŐADÁS CIME TIMES NEW ROMAN 14-ES BETŰVEL
14 pontos hely kihagyás
A szerző neve tudományos fokozata (dőlt Times New Roman 12-es betű)
A szerző munkahelyének neve (dőlt Times New Roman 12-es betű)

14 pontos hely kihagyás
Az „összefoglaló” szövege magyar nyelven Times New Roman 12-es betűvel.
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