Organizátori 3. medzinárodnej vedeckej konferencie:
• Ekonomická fakulta a Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja Technickej univerzity v Košiciach
• Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
• Slovenská sekcia ERSA (European Regional Science Association)
• Nemecky hovoriaca sekcia ERSA
Hlavné témy konferencie:
• Regionálna veda a prax v krajinách Európy
• Regionálna konkurencieschopnosť, inovácie a podnikanie
• Cezhraničná spolupráca a rozvoj
• Decentralizácia a regionálna politika
Sekcie:
A. Regionálna veda v krajinách strednej a východnej Európy – nové výzvy, nové témy?
B. Regionálny ekonomický rast a rozvoj
C. Regionálne ekonomické modelovanie, geografické informačné systémy
D. Infraštruktúra, doprava, mobilita a komunikácia
E. Nové technológie, inovácie a podnikanie
F. Decentralizácia a regionálna politika
Program konferencie bude prebiehať v tematicky zameraných sekciách v anglickom jazyku. Bude pripravená
samostatná sekcia a súťaž pre mladých vedcov (doktorandov a výskumníkov do 33 rokov – rok narodenia
1976 a mladší), v rámci ktorej budú ocenené najlepšie príspevky.
Oficiálny jazyk konferencie: anglický
Plenárne prednášky:
Roberta Capello, prezidentka RSAI, Politecnico di Milano, Taliansko
Manfred M. Fischer, Vienna University of Economics and Business Administration, Rakúsko
Peter Nijkamp, Free University of Amsterdam, Holandsko
Roger R. Stough, prezident RSAI, George Mason School of Public Policy, Fairfax, USA
Publikácie
• Zborník abstraktov
• Príspevky prezentované na konferencii budú po recenzii zaradené do zborníka s ISBN
• Programový výbor vyberie príspevky z jednotlivých sekcií na publikovanie v časopise Region Direct a v plánovanej monografii
Termíny konferencie:
• Prijímanie abstraktov: do 30. apríla 2009
• Oznámenie o akceptácii príspevkov: do 25. mája 2009
• Registrácia:
včasná rezervácia od 2. februára 2009 do 31. mája 2009
neskorá rezervácia od 1. júna 2009
• Zaslanie plnej verzie príspevku: do 30. septembra 2009
Konferenčné poplatky:
do 31. mája 2009
od 1. júna 2009

Účastníci
150 EUR
190 EUR

Mladí vedci
75 EUR
100 EUR

Konferenčný poplatok zahŕňa konferenčné materiály, zborník abstraktov, CD ROM príspevkov z konferencie,
občerstvenie a organizačné náklady.
Organizačný výbor – kontakt
Ing. Lenka Vargová
Ekonomická fakulta, TU v Košiciach
Tel/fax: 055 633 0983
e-mail: cers@tuke.sk
Bližšie informácie a registrácia: www.cers.tuke.sk

