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A rendezvény rövid leírása:

A rendezvény értékelése:

UN Agencies Connecting with Academics and the Civil
Society Conference. UN Regional Academy Young Scholars'
Conference
http://www.unstudies.org/2012-acuns-conference-un-vienna
A fent megnevezett rendezvény a neves nemzetközi
szakértőkön túl, különösen annak harmadik napján,
kifejezetten a „Fiatal Tudósok”-at szólítja meg. Egyik fő
témája az energia kérdése, azon belül is a megújuló,
„zöld” energia és annak támogatási programjai

A konferencia a környezettudatosság és védelem ismert és
kevéssé
ismert
részleteire,
aspektusaira,
az
enrgiapolitikákra, azok erősségeire gyengeségeire és
kapcsolódó területeikre helyezte a hangsúlyt.Ezeken túl a
korrupció elleni küzdelem és a nukláeris energiafüggés
kérdésköre is helyt kapott a téma legkiválóbb szakértői és
az ENSZ szakbizottságainak kutatói előadásaiban.
A konferencia programjában az előadások között és az
egyes szakmai etapok után a hallgatóságnak lehetősége
nyílt kérdéseket intézni az előadókhoz, valamint
kommentálni a hallottakat, melyekből nem egyszer komoly
szakmai viták bontakoztak ki. A prezentációkon kívül a 3
napos rendezvényen alkalom nyílt egy a Networking
kérdéskörét boncolgató kerekasztal tárgyalásra, valamint
egy a fiatal kutatók számára szervezett szakmai
workshopra, meleny a konferencia fő tématerületeinként
háromtagú zsűri értékelte és jutalmazta a legjobb

A személyes részvétel
értékelése:

előadókat.
A konferenciára egy 4-6 ezer szó terjedelmű, angol nyelvű
anyagot kellett elkészíteni az előadóknak akik között magam
is helyt kaptam. (Előzetesen a 300 szavas absctract-okból
választották ki a majdani előadókat.) Az írásom és előadásom,
mely a saját szekciómban első helyezést ért el az alábbi címet
viseli: „The Past 12 Years of the Renewable Energy Sector
with Special Regard to the Situation in Hungary
- All for One! One for All?-„. Az előadást összefoglaló
prezentáció publikusan elektronikusan a fent említett honlapon
várható. A zsűri az előadást egy „Ahead of the Curve? – UN
Ideas and Global Challenges” c. könyvvel, valamint a
produktív részvételt egy éves tagsággal jutalmazta a szervező
intézménynél, az ACUNS-nál. A későbbiekben az írás teljes
terjedelemben lehetőség szerint a publikus konferenciakötetben fog megjelenni.
A konferencia laklamával számottevő szakmai tapasztalattal
gazdagodtam. Alkalmam nyílt több már ismert, kiváló külföldi
azkértővel személyesen is találkozni és ismerettséget kötni,
valamint új szakmai kapcsolatokra is szert tehettem.
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