
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi 
Intézete tisztelettel meghirdeti a

III. Farkas Ferenc nemzetközi tudományos konferencia:

„Menedzsment forradalmak”

címû konferenciát.

Dátum: 2022. június 3-4. (péntek-szombat)

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (Pécs, Rákóczi út 80.)

Nyelv: angol és magyar

A konferencia megrendezési módja hibrid. Részvételi személyesen vagy virtuálisan 
(online) is lehetséges.

A konferencia Dr. Farkas Ferenc Professzor (1949-2016) szellemi örökségét kívánja 
hosszú távon ápolni és fenntartani, így az õ munkásságához kapcsolódva a következõ 
tématerületeken várjuk a koncepcionális és az empirikus tanulmányok beküldését és 
elõadók jelentkezését:

• Menedzsment: általános menedzsment, üzleti menedzsment, HRM, nemzetközi 
menedzsment, innováció menedzsment, CSR

• Kis- és középvállalkozások menedzsmentje: kis- és középvállalkozások, 
vállalkozástan, családi vállalkozások

• Menedzsment elméleti aspektusai: az üzleti élet és a közgazdaságtan 
elméleti-módszertani kérdései

• Menedzsment makroökonómiai szempontjai: munkaerõpiac, digitális társadalom, 
gazdaságpolitika

• Menedzsment a civil szektorban: közösségek és civil társadalom, civil szektor, civilség

• Regionális és turisztikai menedzsment: turizmusmenedzsment, regionális területfe-
jlesztés és ennek menedzsmentje

• Menedzsment oktatás: digitális oktatás, az oktatás és tanulás jövõje, a tanulás trendjei 
a kulturális intézményekben és szervezetekben

• Coaching: elméleti-módszertani kérdések és a coaching gyakorlata

A beküldött tanulmányok kettõs vakbírálaton esnek át. A lektoráláson átesett és elfogad-
ott tanulmányok a konferencia elektronikus konferenciakötetében vagy partner-
folyóirataink egyikében jelenhetnek meg, a jelentkezõ elõzetes választásától függõen. 
Partnerfolyóirataink:

• Acta Oeconomica

• Civil Szemle

• Hungarian Cultural Studies

• Közgazdász Fórum

• Marketing & Menedzsment

• Multidiszciplináris kihívások, sokszínû válaszok

• Tudásmenedzsment

• Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok

A beküldött és elfogadott absztraktok a konferencia elektronikus absztraktfüzetében 
jelennek meg.

Fontos határidõk:

Regisztráció absztrakttal: 2022. február 28.

Tanulmányok beküldési határideje az elektronikus konferenciakötetbe: 

2022. március 20.

Regisztrációs díj befizetési határideje: 2022. május 22.

Regisztrációs díj:

Elõadók számára: 75 Euró / 28 000 Ft

Nem elõadó résztvevõk számára: 55 Euró / 20 000 Ft

További részletes információkat a konferencia weboldalán találhat:

https://ktk.pte.hu/hu/ffisc
Kérjük, a részvételi regisztrációját a weboldalon található ûrlap segítségével tegye meg.

Kérdés esetén írjon nekünk a ffisc@ktk.pte.hu e-mail címre.
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