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(legfeljebb 1000 karakter)

Versenyképesség: újelméleti és
módszertani közelítések
Konferencia

Gazdaság és Társadalomtudomány
2018. december 13.
Szent István Egyetem Gödöllői Campus
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. – GTK Kari Tanácsterem
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
Dr. Káposzta József
e-mail: Kaposzta.Jozsef @gtk.szie.hutelefon: 06-28-522000/1900
http://gtk.szie.hu/tudomany/magyar-tudomany-unnepe
A konferencia keretében bemutatásra kerül a versenyképesség
új értelmezése és mérése a digitális forradalom korában. Az
előadások kiterjedt primer kutatásra (vállalkozói minta,
felsőoktatási, doktorandusz és szakképzésben résztvevő
diákok, külföldön dolgozó magyarok és regionális
felmérések) alapozva mutatják be a versenyképesség új, un.
puha feltételeit, amelyek fejlesztése nélkül nem képzelhető el
a versenyképesség tartós javítása. A versenyképesség
értelmezésénél a puha tényezők szerepe egyben azt is
bizonyítja, hogy a nemzeti szintű versenyképesség eltér a
vállalati szintűtől, mivel mások a célok, más a vizsgálat
időtávja és eltérnek az értékelési szempontok is. Az előadások
foglalkoznak a versenyképességgel, mint válságállóképességgel, és társadalmi harmóniával, amelyek fontos
feltétele az erős társadalmi és területi tőke, a teljesítmény –és
vállalkozóbarát kultúra és az innovatív/agilis állami
magatartás.Végül bemutatásra kerülnek a versenyképesség
szempontjából szintén fontos vidékbiztonsági kutatások
eredményei.

Programterv

A rendezvény programterve
(röviden ismertetve vagy
mellékletként csatolva)

09.00 – 09.20 Megnyitó
Dr. Káposzta József dékán, intézetigazgató
09.20 -- 10.00A versenyképesség új értelmezése a
digitalizáció korában.
(A „Versenyképességjavítás állami
eszközrendszere, különös tekintettel a
kormányzati képességeknek a
versenyképesség puha tényezőire gyakorolt
hatásaira”kutatásból levont következtetések
bemutatása)
Prof. Dr. Csath Magdolna Emeritus
professzor (SZIE, GTK)
10.00 -- 10.30 Felkért hozzászóló
Turóczy Lászlóhelyettes államtitkár, PM
10.30 -- 11.00A puha indikátorok megjelenése a
nemzetközi versenyképességkutatásokban: magyar tanulságok
Nagy Balázs (Doktorjelölt, Soproni
Egyetem)
11.00–11.30 A társadalmi versenyképesség főbb
összefüggései és a levonható
következtetések.
Dr. Vinogradov Szergej tanszékvezető,
(SZIE, GTK)
11.30 - 12.00 Kávészünet
12.00 – 12.30 A vidékbiztonsági kutatások eredményei
Prof.Dr. Szilágyi Tivadar(SZIE, GTK)
12.30 - 13.15 Vita
13.15-- 13.30Összefoglaló, a vita zárása
Prof. Dr.Csath Magdolna
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