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„Nők a munkaerőpiacon – tények és távlatok” c. konferencia
Program:
10.00 – 10.10: megnyitó
Dr. Nemeskéri Zsolt egyetemi docens, PTE FEEK dékán
10.10 – 10.40: „A magyar munkaerőpiac női arca - helyzetkép és lehetőségek”
Szalai Piroska, a nők foglalkoztatásáért felelős kormánybiztos
10.40 – 11.10: „Esélyegyenlőség megjelenése az emberi erőforrás menedzsmentben”
Dr. Berde Csaba egyetemi tanár, intézetigazgató, Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi
és Vidékfejlesztési Kar
Dr. Dajnoki Krisztina egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és
Vidékfejlesztési Kar
11.10 – 11.35: „A nők helyzete a Vajdaság munkaerőpiacán”
dr. Szlávicz Ágnes egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar
11.35 – 12.00: „Női erőforrás-menedzsment”
Dr. Ternovszky Ferenc főiskolai tanár, Budapesti Gazdasági Főiskola
12.00 – 13.00: ebéd (Nagyterem)
13.00 – szekcióülések

Prinz Gyula Emléknap és díjátadás
(Prinz Gyula [1882-1973] a földrajztudományok professzora, akadémikus, dékán, rektor
emlékére)
A Prinz Gyula Díj célja a föld- és földrajztudomány területén végzett kiemelkedő oktatói, nevelői
és tudományos kutatómunkát végző oktatók, kutatók és hallgatók tevékenységének elismerése.
A díjat az intézet oktatóinak jelölése alapján az Intézeti Tanács ítéli oda, mégpedig egy
professzori és egy ifjúsági kategóriában. Az előbbiben olyan kutatókat tüntetünk ki vele, akik
tudományterületükön kiemelkedő eredményeket értek el, oktatói, nevelő munkásságukkal is
hozzájárultak a hazai geográfia és földtudományok épüléséhez, és tevékenységükkel
kapcsolódnak a PTE TTK Földrajzi Intézetéhez.
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Az ifjúsági kategória díjazottjai olyan hallgatók, akik tehetségüknél fogva reményeink szerint a
jövőben meghatározzák majd a hazai és pécsi földrajztudomány fejlődését, és
tudományterületükön már eddig is eredményekkel is bizonyították rátermettségüket.
A díjat az intézet 1998 óta ítéli oda minden évben, és eddig a hazai földtudományok 29
kiemelkedő képviselője, illetve reményteljes tehetsége kapta. A Földrajzi Intézet Tanácsa 2013.
január 21-i ülésén egyhangúan döntött a 2012. évi díjazottak személyéről. A díjakat
hagyományosan Pécs város polgármestere adja át ünnepélyes keretek között, idén január 31én.
Program:
13:00: dr. Aubert Antal intézetigazgató köszöntője
13:05: Dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármesterének köszöntője
13:10: Díjátadási ceremónia I.: A szenior díjazott méltatása, díjátadás (dr. Páva Zsolt, dr.
Aubert Antal).
13:20 Díjátadási ceremónia II.: A junior díjazott méltatása, díjátadás (dr. Páva Zsolt, dr.
Aubert Antal).
13:40: Koszorúzás a Prinz-szobornál a Botanikus Kertben (dr. Páva Zsolt, dr. Aubert Antal, dr.
Dövényi Zoltán).
13:50: A junior-díjazott elmondja rövid köszönőbeszédét.
14:00: A szenior-díjazott elmondja gondolatait Prinzről és a geográfiáról
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