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Lengyel Imre laudációja Vas Zsófia Boglárka díjához 

 

Vas Zsófia Boglárka Szegeden kéttannyelvű gimnáziumban érettségizett és a Szegedi 

Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán szerzett okleveles közgazdász diplomát 

vállalkozásfejlesztési szakirányon, 2008-ban. Végzős hallgatóként már demonstrátor volt, a 

regionális gazdaságtan és gazdaságfejlesztés tárgyak oktatásába segített be. Tudományos 

érdeklődése már ekkor megnyilvánult, az OTDK regionális gazdaságtan szekciójában 2009-

ben I. díjat nyert „IT klaszterek kialakulásában a közelség szerepe Szegeden és 

vonzáskörzetében” című tanulmányával. 

Tudományos fokozatot summa cum laude minősítéssel 2014-ben szerzett a Szegedi 

Tudományegyetem Közgazdaságtani doktori iskolájában, értekezésének címe: „Tudásintenzív 

szektorális innovációs rendszerek a Dél-Alföld régióban”. Doktoranduszként egy félévet a 

dán Aalborg-i Egyetemen töltött, továbbá aktív résztvevője volt a DIMETIC workshop 

sorozatnak is. Doktori értekezése, annak átdolgozását követően 2017-ben „Innovációs 

rendszerek a kevésbé fejlett régiókban: tudásintenzív iparágak a Dél-Alföldön” címmel jelent 

meg a JATEPress könyvkiadónál. 

Tudományos munkásságot a regionális tudományok területén végez, kiemelten a 

kevésbé fejlett régiók gazdaságfejlesztési kihívásaira, klaszteresedési lehetőségeire, vállalatok 

innovációs tevékenységének vizsgálatára fókuszál. Tudományos tevékenységének eddigi 

eredményei 31 tudományos közleményben jelentek meg, amelyekből 14 idegen nyelvű. A 

folyóiratcikkek közül kiemelendőek a Journal of Innovation and Learning folyóiratban 

megjelenés alatt álló, a European Planning Studies-ban, a Transition Studies Review-ban, a 

Közgazdasági Szemlében és a Tér és Társadalom folyóiratban publikált művei. Munkáira 

eddig 69 független hivatkozás található. Az egyik cikk alapját jelentő tanulmány a „6th 

Slovak Winter Seminar of Regional Science” konferencián „best paper” elismerésben 

részesült 2016-ban. Egyik tanulmánya az MTA Szegedi Területi Bizottsága pályázatán I. díjat 

nyeret 2009-ben. Aktívan részt vesz a nemzetközi regionális tudományos közéletben, az 

ERSA és RSA konferenciák rendszeres előadója, 4 évig egyik fő szervezője a Szegeden 

megtartott „Central European PhD Workshop on Regional Economics” sorozatnak, a legjobb 

tanulmányokat összegző 3 kötet társszerkesztője.  

Oktatói tevékenységet, szakdolgozat valamint doktori témavezetést az SZTE GTK 

magyar és angol nyelvű BSc, MSc és PhD képzésein folytat. Két PhD hallgató 

társtémavezetője. 8 éve oktat regionális gazdaságtant, regionális és lokális 

gazdaságfejlesztést, továbbá kutatásmódszertant és innováció-menedzsmentet. Az 

oktatásszervezésben is aktív, az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskola nemzetközi ügyekért 

felelős titkáraként részt vesz az iskola nemzetközi képzésének kialakításában és 

szervezésében. 2009-től egyetemi tanársegéd, 2014-től egyetemi adjunktus az SZTE 

Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetében. 

Vas Zsófi Kiváló Ifjú Regionalista Díjához őszintén gratulálok, további eredményes 

tudományos kutatómunkát és energikus regionális tudományi közéleti szereplést kívánok!! 
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