MŰSZAKI, TECHNOLÓGIAI ÉS GAZDASÁGI KIHÍVÁSOK
A 21. SZÁZADBAN
2019 MÁJUS 31, SZEGED

Tisztelt Kollégák!
A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar második alkalommal rendezi meg a Műszaki, Technológiai és
gazdasági kihívások a 21. században című magyar nyelvű konferenciáját. A konferencián lehetőséget kívánunk
nyújtani valamennyi érintett területen dolgozó kutatónak, gazdasági szereplőnek, továbbá a fiatal kutatónak és
hallgatónak a saját eredményeinek és javaslatainak bemutatására és megvitatására.
A konferencián való részvétel lehetséges mind szóbeli előadás, mind poszter bemutatásával.
A konferencia időpontja: 2019 május 31 (péntek)
Konferencia helyszíne: SZTE Mérnöki Kar ‘A’ épület, Szeged Mars tér 7.
A konferencia hivatalos nyelve: magyar
Fontosabb határidők:
Jelentkezési lap beküldése:
Abstract beküldése:
Abstract elfogadása:
Teljes anyag (folyóiratcikk) beküldése:
Regisztrációs díj fizetése:
Tervezett szekciók:







Gépészeti tudományok
Mechatronika, informatika
Agrártudomány, agrárgazdaság
Pénzügyek, gazdálkodás
Marketing, menedzsment
HR, vezetés és szervezéstudomány

2019 március 1.
2019 március 1.
2019 március 8
2019 március 29
2019 április 10.







Élelmiszertudomány, élelmiszergazdaság
Vidékfejlesztés, területfejlesztés
Közlekedés, logisztika
Környezettudomány, biotechnológia
Pályázati tevékenységekhez kapcsolódó disszemináció
Hallgatók a kutatásban

Részvételi díj (ÁFA-val):





10.000,- Ft: Előadás/poszter bemutatása (egy regisztrációs díjjal maximum két anyag:-két előadás, két poszter,
vagy egy előadás és egy poszter)
6.000,- Ft: PhD hallgatói/hallgatói előadás/poszter bemutatása (egy regisztrációs díjjal maximum egy előadás és
egy poszter)
5.000,- Ft: Konferencia anyag küldése (személyes részvétel nélkül, maximum két anyag)
3.500,- Ft: Látogató, kísérő (konferencia anyag megjelentetés nélkül)

A beküldött abstractokat ISBN számmal rendelkező konferencia kiadványban jelentetjük meg. A konferencián
bemutatott eredményeket tartalmazó teljes cikkeket, lektorálás után, a magyar nyelvű Jelenkori Társadalmi és
Gazdasági Folyamatok (ISSN 1788 7593) című folyóirat jelenteti meg a 2019 évi soron következő számaiban
(amennyiben a résztvevő kíván élni a publikálási lehetőséggel).
A konferencián prezentált anyagokból angol nyelven készített publikációkat az Analecta Technica Szegedinensia
(ISSN 2064 7964) című Open Access, lektorált folyóirat fogadja (amennyiben a résztvevő angol nyelvű publikációt
szeretne megjelentetni).
A konferenciához kapcsolódó cikkek beküldési határideje: 2019 március 29.
A konferencia email-címe: conference@mk.u-szeged.hu
További információk a konferencia honlapján:
http://www.mk.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/muszaki-technologiai-190204-1/cikk-cime-190204

Szeretettel várjuk mind a tudományos és szakmai munkájukat bemutatni kívánó, mind az az iránt érdeklődő
kollégákat a konferenciánkon!
Dr. habil. Bíró István, dékán
A Konferencia elnöke

Dr. habil. Gál József

Dr. Beszédes Sándor

Konferenciakoordinációs bizottság
elnöke

A szervezőbizottság
elnöke

