Mottó:
Elmélkedjünk és gondolkodjunk közösen a 21. század kihívásairól!
Napjainkban már minden tudomány multidiszciplináris, akkor érhetünk
el fajsúlyos kutatási eredményeket, ha azt számos tudományág kölcsönhatása elemzéseként végezzük és integráljuk az elméleti és a gyakorlati
megközelítést.
E konferencia a fentiek szerint, a 21. század elvárásainak szellemében
kerül megrendezésre.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Térkép

A konferencia támogatói
KHEOPS Automobil-Kutató-Intézet
Ezerszó Bt.
Hunor� István

A konferencia programja
A konferencia házigazdája és moderátora:

Prof. h.c. Dr. oec. Svéhlik Csaba Ph.D.
a Magyar Tudományos Akadémia Marketingtudományi
Bizottságának tagja
9.30 – 9.40 Köszöntő

Prof. Dr. Bíró Péter, akadémikus

a Magyar Tudományos Akadémia elnökségi tagja
az MTA Veszprémi Területi Bizottságának elnöke

9.40 – 9.45 Zene

A konferencia hátteréről
„Idén májusban immáron ötödik alkalommal vált egy napra
Mór a „tudomány fellegvárává”, hiszen megrendezésre került a
legnagyobb egyiptomi piramis nevét viselő V. KHEOPS Tudományos Konferencia, amely rendezvény az évek során Magyarország
egyik legnagyobb tudományos seregszemléjévé nőtte ki magát.
Az elmúlt öt konferencián több mint 200 �atal és „kicsit idősebb”
tudós részéről mintegy 300 tudományos előadás hangzott el,
amelyekből közel háromezer oldalnyi publikáció készült.
A most októberben megrendezésre kerülő „Földünk a 21. században - 21. századi kihívások, trendek, dilemmák” Tudományos
Konferencia a KHEOPS konferencia-sorozat „különkiadása”, ezért is
viseli a KHEOPS Extra nevet. Szervezésében most más elvet követ,
hiszen most különböző szakterületekről hét plenáris előadás fog
elhangzani, meghívott vendégek előtt.
A 2011-es Wekerle Sándor Emlékév egyik nyitórendezvényeként, ezt a konferenciát Mór város neves szülöttje, Wekerle Sándor
háromszoros magyar miniszterelnök emlékének ajánljuk és
tesszük ezt olyan módon, amilyen szellemiséget ő egész életében
vallott, miszerint a jelen kihívásaira mindig jövőbemutató, az utókor számára is példamutató választ kell adni. A korunk aktuális
kihívásaival foglalkozó tudományos előadások sokszínűségével is
tisztelgünk az ő sokrétű tevékenysége előtt.
A konferencia előfutára a várhatóan 2011. júniusában megrendezésre kerülő „Wekerle Sándor Emlékkonferenciának”,
amelynek során a méltán híres államfér� életútját méltatjuk.”

Mader Sára – Staudt Eszter, fuvola duó
9.45 – 10.15

Dr. Szabó Dániel CSc., a történettudomány kandidátusa
A XIX. és a XX. század fordulója
- Polgárosodó, avagy modernizálódó politika
10.15 – 10.45

Dr. Bernek Ágnes CSc., a földrajztudomány kandidátusa
Globális játszmák a 21. században, avagy az Amerikai
Birodalom hanyatlása? - az Orosz Birodalom felemelkedése?
10.45 – 11.15

Prof. h.c. Dr. oec. Svéhlik Csaba Ph.D.,
Európa-díjas mérnök-közgazdász

Gigászok harca, avagy a jövô autója egy új energiakorszak
hajnalán - így fogunk közlekedni 2030-ban
11.15 – 11.30 Kávészünet
11.30 – 12.00

Dr. Aszódi Attila Ph.D., igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet
Az atomenergia jelene és jövôje
12.00 – 12.30

Dr. habil. Bencsik Andrea CSc., a vezetéstudomány kandidátusa
Varázsszer, józan ész, vagy klasszikus problémák új
köntösben? - Tudásmenedzsment a 21. században
12.30 – 13.00

Dr. Szóka Károly Ph.D., egyetemi adjunktus
”V” vagy ”W”, avagy a globális pénzügyi-gazdasági válság
kialakulása és vége(?)
13.00 – 13.30

Prof. Dr. Beszteri Béla CSc., a politikatudomány kandidátusa
Svéhlik Csaba

a KHEOPS konferencia-sorozat
ötletgazdája és főszervezője
a Wekerle Sándor Emlékbizottság tagja

a Magyar Tudományos Akadémia VEAB Gazdaság-, Jog- és
Társadalomtudományi Bizottságának elnöke

21. századi kihívások - Magyarország jövôképe
13.30 Kérdések, zárszó

