Beszámoló Rövid távú Hallgatói pályázathoz az International Journal
of Arts and Sciences müncheni konferenciáról
2016. június 21-24-ig tartó időszakban két társammal Somogyi Péterrel és Vasáros Mátéval
részt vettünk a Münchenben megrendezésre kerülő International Journal of Arts and Sciences
konferencián ahol a „City branding for the residents and the tourists in the case of a Hungarian
town, Sümeg” című dolgozatunkat adtuk elő a Széchényi István Egyetemet képviselve,
társszerzőnk Gombos Szandra Tanárnő.
Amikor biztossá vált az utazásunk, és elnyertem a Rövid távú Hallgatói pályázat ösztöndíját
(80.000 Ft) lefoglaltuk interneten a szállásunkat (Hotel Lugano), amely a belvárosban, közel a
München Hbf pályaudvarhoz helyezkedett el. A vonatjegyünket szintén a pályázati összeg
megkapása után váltottuk meg előre a MÁV-START Zrt-nél. Hat óra alatt kényelmesen tudtunk
elutazni Münchenbe, és vissza, bár odafele 59 perc késéssel érkeztünk, de a RailJet vonatok
kényelmének köszönhetően egyáltalán nem viselt meg minket az utazásunk hossza.
Az ott tartózkodásunk alatt gondoskodni kellett az ellátásról, többször vásároltam élelmiszert
szupermarketekben, és étkeztem különféle éttermekben.
A városi közlekedéshez és a konferenciára jutáshoz többször kellett váltani metrójegyet, melyet
szintén a pályázati összegből fedeztem.
A konferenciára 2016. június 21-e délelőtt érkeztünk, helyszíne München külvárosában
Neaubingben, a Sirius Konferenzzentrum München-ben volt, ahol a regisztrálás után a plenáris
előadásokat hallgattuk meg. Ezt követően elfoglaltuk a helyünket a Titan Konferenciateremben,
ahol 15:00-kor került sor a mi előadásunkra.
Minden nap érdekes poszter előadásokat, és prezentációkat hallgattunk meg a világ számos
részéről üzleti, technológiai és társadalomtudományi területekről egyaránt. Érdekes volt például
a namíbiai kimerült bányák talajának problémáiról, az iraki feudális jog konfliktusairól,
valamint a dél-afrikai sportágak és a politika kapcsolatáról szóló előadás.
A prezentációnkkal - a visszajelzések alapján - elnyertük a résztvevők tetszését, érdeklődésüket
több kérdéssel is kinyilvánították felénk. Egyedi témával érkeztünk, és a Prezivel tartott
előadásunk különleges figyelmet keltett, melyet többen meg is jegyeztek.
Számos külföldi egyetem képviselőivel,
Namíbiából, Dél-Afrikából, Japánból, és
gratulációjukat fejezték ki, hogy BSc-s
kutatási témával, és ritka, hogy fiatal
konferencián.

és kutatóval ismerkedtünk meg Törökországból,
számos más országból. Többen is szóvá tették és
hallgatóként már ilyen szinten foglalkozunk egy
diákok részt vegyenek ilyen szintű nemzetközi

Több emberrel elérhetőséget cseréltünk, sikerült kapcsolatokat építeni, és értékes
tapasztalatokat
szerezni
immáron
egy
nemzetközi
konferencián
is.
Úgy vélem, hogy sikeresen képviseltem társaimmal (egyedüli magyar előadóként) országunkat,
a Széchenyi István Egyetemet, és a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kart egyaránt.
Ez a nemzetközi fórumon való megpróbáltatás további inspirációt adott, hogy a jövőben más,
hasonló külföldi konferenciákon részt vegyek. Az ehhez kapott támogatást ezúttal is köszönöm!
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