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FELHÍVÁS 

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KELETI ÜZLETI AKADÉMIAI KÖZPONTJA 

tudományos konferenciát rendez PhD hallgatók részére 

Kelet-Ázsia és a világ a 21. században címmel 

 

A konferencia célja, hogy Kína és a délkelet-ázsiai térség modern kori fejlődésének különböző – 
gazdasági, politikai és kulturális – vetületeivel foglalkozó magyarországi kutatók és PhD-hallgatók 
számára nyújtson fórumot, hogy megosszák kutatási eredményeiket a szélesebb tudományos 
publikummal. A konferencián különös hangsúlyt kap Kína, a térség többi országa és a Közép-
Kelet-Európa közötti gazdasági és politikai kapcsolatok alakulása.   

A konferencia időpontja: 2018. február 13.  

Helyszín: Budapest Gazdasági Egyetem, 1055 Budapest, Markó utca 29-31.  

A következő témakörökben várjuk a jelentkezést:  

 Kelet-Ázsia helye a világgazdaságban és a világpolitikában  
 A fejlesztő állam múltja és jelene 
 Kelet-Ázsia és Közép-Európa: Keleti nyitás – Nyugati nyitás 
 A kínai gazdaságpolitika főbb változásai 1990 után  
 A 16+1 együttműködés jövője 
 Kína mint „soft power” 
 One Belt, One Road  

Jelentkezni absztrakt benyújtásával lehet. A 150-300 szó közötti kivonatot a jelentkező nevének, 
telefonszámának, email címének és doktori iskolájának feltüntetésével 2017. november 15-ig kell 
elküldeni a Mezey.Reka@uni-bge.hu email címre.  

Az absztrakt elfogadásáról a konferencia szervezőbizottsága email-ben, november 30-ig értesíti a 
hallgatókat.  

A konferencián csak elkészített tanulmánnyal lehet prezentálni, amelyek terjedelme 6.000 és 
8.000 szó közötti. A tanulmányok elkészítése során a Harvard hivatkozási rendszert kell 
használni. 

Az elkészített anyagok beküldési határideje 2017. december. 31.  

A tudományos bizottság opponensek véleménye alapján kialakított döntése alapján a 10 legjobb 
tanulmány a Keleti Üzleti Akadémia által kiadott, szakmailag lektorált és ISSN számmal ellátott 
konferenciakiadványban jelenhet meg.  
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A konferencia tudományos bizottságának tagjai:  

 Bihari Péter, PhD, kutató, Budapesti Gazdasági Egyetem 
 Csicsmann László, PhD, dr. hab. egyetemi docens, dékán (Budapesti Corvinus Egyetem, 

Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar) 
 Dövényi Zoltán, D.Sc.  egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem 
 Moldicz Csaba, PhD, főiskolai tanár, BGE Keleti Üzleti Akadémiai Központ, kutatási 

vezető 
 Novák Tamás, PhD, egyetemi docens, BGE Keleti Üzleti Akadémiai Központ, igazgató 
 Sipos Sándor, PhD, főosztályvezető (Ázsiai és Csendes-óceáni Főosztály), Külgazdasági és 

Külügyminisztérium 

 


