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Az ENTerprise REsearch InNOVAtion (ENTRENOVA) (Vállalkozás – Kutatás – Inno
váció) konferencia egy 2015 óta évente megrendezésre kerülő multidiszciplináris
konferencia, amelynek célja a közgazdaság-tudomány, a menedzsment, a szervezetek,
a marketing és más, innovációval, információtechnológiával és kutatásfejlesztéssel kap
csolatos témák megvizsgálása, megvitatása.
A konferencia szervezője az IRENET (Society for advancing innovation and research
in economy Croatia), a horvát gazdaság kutatását és innovációját előmozdító szervezet.
A 2018-as konferenciára 30 országból több mint 160 résztvevő érkezett, helyszíne a The
Mediterranean Institute for Life Sciences (Mediterrán Élettudományi Intézet) volt.
13 szekcióban vitattuk meg a konferencia főbb témaköreit, amelyek a következők
voltak:
 AZ ÚJ TUDÁS INNOVÁCIÓJA: kreativitásmenedzsment; tudásmenedzsment;
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adatbányászat; üzleti intelligencia; együttműködő tanulás; szervezeti tanulás;
információminőség; alkalmazott statisztika
AZ ÚJ TUDÁS MEGERŐSÍTÉSE: cloud computing; adatbázis-kezelés; web 2.0;
internetbiztonság; mesterséges intelligencia és szakértői rendszerek; szoftverfej
lesztés és eszközök; bizalom, adatvédelmi és biztonsági kérdések
AZ ÚJ TUDÁS HASZNOSÍTÁSA: könyvelés, könyvvizsgálat és adózás; üzleti
gazdaságtan; pénzügy és befektetés; humánerőforrás-menedzsment; marketing
elmélet és alkalmazások; szervezeti tanulmányok
INNOVÁCIÓK AZ OKTATÁSBAN ÉS A TANÍTÁSBAN: a tanulás, a tanítás és
a tantervfejlesztés céljából a technológia innovációi által támogatott oktatás
E-INNOVÁCIÓK: e-learning; e-business; e-kormány; e-egészségügy; e-integ
ráció
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 INTELLIGENS INNOVÁCIÓK A TURIZMUSBAN: e-foglalás; e-turizmus
 INNOVÁCIÓK A PROJEKTMENEDZSMENTBEN: innovatív módszerek,

megközelítések és eszközök a projektmenedzsmentben; jó példák és kudarcok
esettanulmányai; felméréskutatás a projektmenedzsment területén
A felkért előadók az alábbiak voltak:
Joseph Yagil, az izraeli Haifa Egyetem professzor emeritusa. Előadásának címe:
Managing the relationship between leverage and risk [A tőkeáttétel és a kockázat kap
csolatának kezelése].
Daniela Garbin Pranicevic, a Spliti Egyetem docense. Előadásának címe: The relevance
of Information and Communication Technology (ICT) potential to sustainable tourism
management [Az információs és kommunikációs technológiák potenciáljának relevan
ciája a fenntartható turizmus menedzsmentre].
Ivana Maric, a Zágrábi Egyetem adjunktusa. Előadásának címe: The importance
of emotional intelligence for authentic leadership style [Az érzelmi intelligencia jelen
tősége a hiteles vezetői stílusban].
A következő ENTROVA konferencia Rovinjban (Horvátország) kerül megrendezésre
2019. szeptember 12. és 14. között. További információk az alábbi helyen érhetők el:
https://www.entrenova.org/.
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