Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület
Konferenciafelhívás – MKE 2014
A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület (MKE, www.mktudegy.hu, facebook.com/
mktudegy) 2014. december 19–20-án, Budapesten tartja nyolcadik konferenciáját. Az évenként megrendezett konferencia célja az, hogy elősegítse a magyar közgazdászok rendszeres
találkozását, egymás új eredményeinek megismerését, színvonalas szakmai diskurzus kialakulását. Várjuk minden olyan közgazdasági témát kutató jelentkezését, aki elő szeretne adni a konferencián, függetlenül attól, hogy jelenleg tagja-e az egyesületnek. A konferenciára elfogadott
előadás nélkül is lehet regisztrálni.
A konferencián való részvétel MKE tagsághoz és előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció
december 8-ig ingyenes, ezután– a tagdíj rendezésén felül – 5000 forint késői regisztrációs
díjat kell fizetni. Az Egyesülettel, a belépéssel és a korábbi konferenciákkal kapcsolatos információk az egyesület honlapján találhatók: www.mktudegy.hu.
A konferencia nyelve elsősorban magyar, de a benyújtott tanulmányokat magyarul és angolul is elfogadjuk. A tervek szerint a két plenáris előadás mellett a benyújtott és elfogadott tanulmányokat
3-4 előadást tartalmazó szekciókban lehet bemutatni. Az előadást követően minden tanulmányt
felkért hozzászóló értékel.
Jelentkezni kész tanulmánnyal lehet a következő honlapon:
http://konferencia.mktudegy.hu.
A konferenciára olyan tanulmány nyújtható be, amelyet folyóirat még nem fogadott el közlésre. Tematikai megkötés nincs. A jelentkezéshez szükséges információk a honlapon találhatók.
A jelentkezés határideje 2014. szeptember 29.
Külön-külön benyújtott tanulmányok mellett teljes tematikus szekciók jelentkezését is várjuk. A javasolt szekcióknak is elkészült tanulmányokra kell épülniük. Tematikus szekciókra a konferencia@
mktudegy.hu email címen várunk javaslatokat a tervezett előadások megnevezésével. A szekció
elfogadása után kérjük, hogy a résztvevők külön-külön is jelentkezzenek, a megfelelő témakör
megjelölésével.
A konferencián mindenki csak egyszer adhat elő, de társszerzőként több előadott tanulmányt is
jegyezhet. Az előadókat általában korreferátumra is felkérjük. A konferencia szervezőbizottsága
az MKE elnökségéből és felkért külső szakértőkből áll; a bizottságot Kőrősi Gábor, az MKE elnöke
vezeti. A szervezőbizottság 2014. október 27-ig hoz döntést az elfogadott tanulmányokról.
A konferencián előadott, válogatott tanulmányokból a Közgazdasági Szemle (www.kszemle.
hu) tematikus különszámot jelentet meg, melyet az MKE a Közgazdasági Szemle főszerkesztőjével együttműködve szerkeszt. A közlésre szánt magyar nyelvű tanulmányok leadási határideje
2015. február 1.

PÁ LYÁ Z AT I F E L H Í VÁ S
a Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület
alap- és mesterszakos
szakdolgozati díjára
A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület (MKE, www.mktudegy.hu, facebook.com/mktudegy) pályázatot hirdet alap- és mesterszakos hallgatók közgazdasági (economics) témában írt angol vagy magyar nyelvű szakdolgozatai számára.
Az MKE elnöksége a legjobb pályázókat könyvutalvánnyal jutalmazza.
A pályázatra olyan 2014-ben benyújtott szakdolgozattal lehet nevezni, amely eredeti kutatási ötletet: elméleti, módszertani újítást, vagy közérdeklődésre számot
tartó empirikus eredményt tartalmaz. A legjobb pályázók ingyenes részvételt
nyernek az MKE decemberi éves konferenciájára. A legkiválóbb dolgozatok szerzői
felkérést kapnak dolgozatuk előadására is a témájuknak megfelelő szekcióban.
A szakdolgozatot a szerző egyetértésével a témavezető vagy bármely MKE tag
nevezheti, úgy, hogy elküldi az alábbi adatokat 2014. szeptember 15-ig, az
elnokseg@mktudegy.hu címre.
A szakdolgozat címe:
Hallgató neve:
Hallgató email-címe:
Egyetem, alapszak megnevezése:
A nevező oktató neve:
A nevező oktató email-címe:
Legfeljebb egy bekezdéses leírás arról, hogy a szakdolgozat miért felel meg a pályázat követelményeinek.
Csatolt fájlként a szakdolgozat.
A nevező oktatók és a hallgatók november közepéig értesítést kapnak a pályázat elbírálásáról. Az elfogadott szakdolgozatok közül az MKE elnöksége bírálók bevonásával
választja ki a legjobbakat.
További információk: Horváth Áron, aron.horvath@mktudegy.hu
Budapest, 2014. júlnius

