FELHÍVÁS KONFERENCIA-ELŐADÁSRA
A protestáns hivatásfelfogás és az etikus gazdasági és vezetési elméletek
címmel konferenciát szervez a
Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar

Időpont: 2016.10.13. (csütörtök)
Helyszín: Magyarországi Református Egyház, Zsinati díszterem (1146 Budapest, Abonyi u. 21.)
A konferencia elsődleges célja, hogy megvitassa Luther és a jelentős reformátorok írásainak
legfontosabb hivatásetikai vetületeit, valamint azok alkalmazhatóságát az etikus gazdasági és vezetési
elméletek különféle modelljeiben. Továbbá, hogy - Weber nyomán elindulva – bemutassuk: a jeles
reformátorok hivatás-etikai gondolatai mely lényegesebb közgazdasági kapcsolatrendszerekben,
modellekben mondhattak/mondhatnak újat, indítottak/indíthatnak be késleltetett „minireformációkat”. Az egyes szekciók keretében lehetőség nyílik olyan közös platform kialakítására, amely
a magas színvonalú szakmai párbeszédeknek is színteret biztosít.
A közgazdaságtan, gazdálkodás- és szervezéstudomány, hittudomány, jogtudomány, szabadbölcsészet
tudományterületeken jártas, ill. az e témakörökkel foglalkozó kutatók, szakemberek jelentkezését várjuk
a tervezett előadás magyar nyelvű címével és rövid leírásával legkésőbb 2016. május 31-ig az alábbi címen:
konferencia.ajk@kre.hu
A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, munkahely, beosztás, előadás cím, magyar nyelvű absztrakt (15002000 karakterszám).
A három főelőadó előadását követően a felhívás útján érkezett pályázatok közül további nyolc, a
háromtagú szakmai zsűri által kiválasztott 15 perces előadásra kerül sor. A tervezett programot a
következő oldalon olvashatják.
A konferencián elhangzó előadásokból és a beérkezett pályázati anyagokból később utókiadvány
megjelenését tervezzük megjelentetni, melynek részleteiről később nyújtunk tájékoztatást. A
konferencia hivatalos nyelve magyar, a részvétel ingyenes.

Fontos határidők
Absztrakt beküldése és jelentkezési határidő: 2016. május 31.
Értesítés az elfogadásról: 2016. június 15.
Konferencia időpontja: 2016. október 13.
Dr. Tomka János
főiskolai tanár, a konferencia házigazdája
Berhát Katalin
ügyvivő, a konferencia koordinátora

Programtervezet
A protestáns hivatásfelfogás és az etikus gazdasági és vezetési elméletek
2016.10.13.

9:00-9:20
9:20-9:30

Regisztráció
Rektori és dékáni köszöntő
I. szekció 9:30-11:00

9:30-9:55

Dr. Bod Péter Ákos: Piacgazdaság és etika – egykor és ma, Európában és annak peremén
Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem; az MTA doktora

9:55-10:20

Prof. Dr. Bőgel György: Etikus vezetői választások
Professor of Management, CEU Business School

10:20-10:45

Dr. Fabiny Tamás: A szolgálólány és a püspök
Püspök, Magyarországi Evangélikus Egyház

10:45-11:00

Kérdések-válaszok

11:00-11:30

Kávészünet
II. szekció 11:30-13:00
A felhívás útján érkezett négy előadó 15-15 perces előadása
Kérdések, válaszok a négy előadáshoz 30 percben

13:00-14:00

Ebédszünet

III. szekció 14:00-15:30
A felhívás útján érkezett négy előadó 15-15 perces előadása
Kérdések, válaszok a négy előadáshoz; zárszó 30 percben

