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JELENTKEZÉS 

 
A konferencia jelentkezési határideje:   2012. október 24.  
A jelentkezés elfogadásának visszaigazolása:  2012. október 31.  
 
Amennyiben a konferencián előadóként kíván részt venni, úgy a jelentkezés az 
abstract és a jelentkezési lap megküldésével történik. 
 
Amennyiben csak hallgatóként kíván a konferencián részt venni, úgy a 
jelentkezés a jelentkezési lap megküldésével történik. 
 
A jelentkezési lapot, illetve az abstractot Zsolnai Eszter részére, a 
zsolnai.eszter@eco.u-szeged.hu e-mail címre kérjük megküldeni. A jelentkezési 
lap letölthető a www.eco.u-szeged.hu/innovácios-rendszerek címről. 
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TERVEZETT SZEKCIÓK 

 
Az innovációs rendszerek elméletének 25 éve 
E szekció az idén negyedszázados innovációs rendszer megközelítés hazai kutatói számára kíván 
fórumot kínálni. Az alábbi témákban várunk előadásokat: az innovációs rendszerek elmélete, 
szakpolitikai következményei, a nemzeti, regionális, szektorális, vagy technológiai innovációs 
rendszer koncepcióhoz kötődő kutatási eredmények. 

 
Technológia- és tudástranszfer 
Ebbe a szekcióba elsősorban az alábbi témákban várunk előadásokat: a technológia- és 
tudástranszfer elmélete és gyakorlata, az egyetemek és az üzleti szféra kapcsolatrendszere, 
közvetítő intézmények az innovációs rendszerben. 
 
Térségek versenyképessége 
Ebbe a szekcióba elsősorban az alábbi témákban várunk előadásokat: térségek versenyképessége, 
annak összetevői és ebben az innováció, tudás és kreativitás szerepe. 
 
Vállalkozók, innovatív vállalkozások 
Ebbe a szekcióba elsősorban az alábbi témákban várunk előadásokat: a vállalkozástan 
(entrepreneurship) új eredményei, az induló és innovatív vállalkozások jellegzetességei, spin-off 
vállalkozások.  

 
Vállalati innovációs stratégiák és együttműködések 
Ebbe a szekcióba elsősorban az alábbi témákban várunk előadásokat: az innováció vállalati szintű 
kérdései, vállalatok innovációhoz kötődő stratégiái és együttműködései, innovációs klaszterek, 
innovációk hatása a szervezeti működésre. 

 
TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK 

 
Az elhangzó előadásokat a szekcióelnökök javaslata, és a szervezőbizottság 
döntése alapján, lektorálást követően, ISBN számmal rendelkező 
tanulmánykötetben jelentetjük meg. A tanulmánykötet az SZTE 
Gazdaságtudományi Kar Közleményei sorozat részét képzi:http://www.eco.u-
szeged.hu/kutatas-tudomany/tudomanyos-kozlemenyek  
 
A konferenciára doktorandusz hallgatók és doktorjelöltek jelentkezését is várjuk. 
 
A konferenciával kapcsolatos további információkról, köztük a szegedi 
szálláslehetőségekről a www.eco.u-szeged.hu/innovácios-rendszerek honlapon 
tájékozódhat. 
 
A konferencia részvételi díja: 10.000 Ft  


