Konferencia-felhívás
I. VÁLLALKOZÁSKUTATÁSI KONFERENCIA
VÁLLALATOK HELYZETE ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI - A JÁRVÁNYHELYZETRE
ADHATÓ VÁLASZOK
Időpont: 2020. november 6.
Helyszín: Budapest (pontos helyszín később várható).
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A Vállalkozáskutatói és Elemzői Hálózat első alkalommal és hagyományteremtő céllal rendezi meg éves
konferenciáját. A Hálózat a vállalkozások világának kutatói, elemzői és adatelőállítói közötti együttműködés
erősítésének céljából jött létre, melynek révén a vállalkozásokkal kapcsolatos szisztematikus tudás
bővítéséhez és mélyítéséhez kíván hozzájárulni. Az évente megrendezésre kerülő konferenciával teret
szeretnénk adni a vállalkozásokat gazdasági, üzleti vagy szociológiai szempontból kutatók és elemzők
közötti személyes és szakmai kapcsolatok erősítésének, valamint a vállalkozásokkal kapcsolatos
tudományos eszmecserének és inspiratív diskurzusoknak is.
A 2020-as első konferenciának a „Vállalatok helyzete és a jövő kihívásai – a járványhelyzetre adható
válaszok” címet adtuk. Ennek megfelelően várjuk mindazokat az előadásokat, amelyek a vállalkozások
helyzetével, elsősorban a koronavírus-járvány okozta kihívásaival és tanulságaival foglalkoznak például az
alábbi kérdések mentén:
-

digitalizáció válság idején,
foglalkoztatási kihívások,
globális értékláncok átalakulása,
vállalati hitelezés,
válság által sújtott iparágak jövője,
vállalati válságkezelés és túlélési stratégiák,
vállalkozások gazdasági-társadalmi szerepének megváltozása,
elemezhető adatok és jövőjük.

A konferencia fő témája mellett várjuk a vállalatok, vállalkozások témájához más módon kapcsolódó,
magyar vonatkozású előadásokat is. Kifejezetten bátorítjuk a közgazdasági és üzleti megközelítés mellett
a szociológiai fókuszú, a vállalkozók helyzetével, megítélésével, motivációival és
nehézségeivel foglalkozó témajavaslatokat, valamint a magyarországi mellett
a határon túli vállalkozásokkal kapcsolatos előadásokat is.

Konferencia előadásra jelentkezni 250-500 szavas abstract beküldésével van lehetőség, mely tartalmazza
az elméleti hátteret, a kutatási kérdéseket, a módszertant és legfontosabb várható eredményeket. Az
abstrakctokat a vallalkozaskutatas@ifka.hu email címre lehet benyújtani 2020. augusztus 31-ig.
Elbírálás, az előadók értesítése: 2020. szeptember 30.
A rendezvény nyelve a magyar.
Az előadásokból készült tanulmányoknak folyóirat-publikációs lehetőséget biztosítunk.
A végső programot a szervezőbizottság állítja össze. A szervezőbizottság tagjai:









Becsey Zsolt – közgazdasági elemző (MNB)
Dr. Czakó Erzsébet – egyetemi tanár, igazgató (BCE, Vállalatgazdaságtan Intézet)
Dr. Katona Klára – egyetemi docens, intézetvezető (PPKE, Heller Farkas Közgazdaságtudományi
Intézet)
Dr. Kutasi Gábor – egyetemi docens (NKE, Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet)
Dr. Radácsi László – tudományos főmunkatárs (BGE PSZK Menedzsment Tanszék); stratégia és
innovációs rektorhelyettes (BGE)
Dr. Szepesi Balázs – Mathias Corvinus Collegium Közgazdaságtani Iskola vezetője (MCC)
Dr. Szerb László – egyetemi tanár, intézetigazgató (PTE, Kvantitatív Menedzsment Intézet)
Virágh Enikő – programvezető, vállalkozáskutatói hálózat program (IFKA)

