PATRONAT HONOROWY
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK
EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA

KALENDARIUM KONFERENCJI
 31 stycznia 2018 — zgłoszenie udziału w
konferencji

prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
• prof. US dr hab. Halina Nakonieczna-Kisiel, Uni-

 1 marca 2018 — przesłanie referatów przygotowanych zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi oraz wniesienie opłaty konferencyjnej

KATEDRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW
EKONOMICZNYCH

wersytet Szczeciński (przewodnicząca)
• prof. zw. dr hab. Adam Budnikowski, Szkoła
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Główna Handlowa w Warszawie
prof. zw. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. zw. dr hab. Jerzy Dudziński, Uniwersytet
Szczeciński
prof. zw. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. US dr hab. Renata Knap, Uniwersytet Szczeciński
prof. US dr hab. Barbara Kryk, Uniwersytet Szczeciński
prof. UEK dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. zw. dr hab. Jerzy Schroeder, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Kazimierz Starzyk, Wyższa Szkoła
Bankowa w Poznaniu
prof. SGH dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie
prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. UG dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, Uniwersytet Gdański

 27 maja 2018 — przesłanie szczegółowego
harmonogramu obrad konferencji

 8 czerwca 2018 — konferencja naukowa w
Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym
Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Grunwaldzka 66, 72-346 Pobierowo
serdecznie zaprasza na
VI Konferencję Naukową

WYBRANE PROBLEMY
WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI
ŚWIATOWEJ

Pobierowo
8 czerwca 2018

CELE I TEMATYKA KONFERENCJI
1.

Prezentacja wyników badań i wymiana poglądów dotyczących zmian zachodzących we
współczesnej gospodarce światowej.
2. Proponowana tematyka konferencji obejmuje:
 przekształcenia w strukturze podmiotowej
gospodarki światowej (z uwzględnieniem
miejsca Polski);
 zmiany w międzynarodowych przepływach
towarów, usług, czynników produkcji i wiedzy;
 uwarunkowania instytucjonalne gospodarki
światowej;
 nowe tendencje w handlu i finansach międzynarodowych (związane m.in. z dynamicznym rozwojem rynków elektronicznych).

PUBLIKACJE

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Referaty,
po
wstępnym
zakwalifikowaniu
i uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną
opublikowane w zeszytach naukowych Studia
i Prace WNEiZ US (9 punktów MNiSW).
Objętość referatu nie może przekroczyć 0,5 arkusza
wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami) —
uprzejmie prosimy o bezwzględne przestrzeganie
tego wymogu. Nadesłane referaty (w języku
polskim lub angielskim) muszą być zgodne z
szablonem edytorskim opublikowanym na stronie
internetowej https://wnus.edu.pl/sip/pl/.
UWAGA: w przypadku uzyskania negatywnych
recenzji organizatorzy nie zwracają opłaty
konferencyjnej
przeznaczonej
na
wydanie
publikacji (500 zł).

Katedra Handlu Zagranicznego i
Międzynarodowych Stosunków
Ekonomicznych,
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
www.wneiz.pl/ie/khz

OPŁATA KONFERENCYJNA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji
prosimy o przesłanie do dnia 20 stycznia 2018 r.
karty zgłoszenia (dostępnej również na stronach
www.wneiz.pl/nauka lub www.wneiz.pl/ie/khz)
na adres e-mail konf_mse@wneiz.pl lub na adres
korespondencyjny (z dopiskiem „konferencja
0109”): Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, WNEiZ
US, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin.

Opłata konferencyjna w wysokości 750 zł obejmuje: grill w ogrodzie (7 czerwca wieczorem), uczestnictwo w obradach, publikację referatów, śniadanie i uroczysty obiad w dniu konferencji oraz nocleg (7/8 czerwca). W przypadku publikacji bez
udziału w konferencji opłata konferencyjna wynosi 500 zł. Opłatę w stosownej kwocie prosimy
wpłacać na konto: ING Bank Śląski, 46 1050 1559
1000 0022 8790 4474, podając w tytule przelewu
numer subkonta „KONFERENCJA 0139” oraz imię
i nazwisko uczestnika.
Uwaga: istnieje możliwość wykupienia (we własnym zakresie)
dodatkowych noclegów na kolejne dni; w sprawie rezerwacji
prosimy o bezpośredni kontakt, najpóźniej do końca marca 2018
roku, z Ośrodkiem Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Pobierowie,
tel. 91 444 14 90, 91 444 10 81.

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr inż. Marcin Gryczka – przewodniczący komitetu
organizacyjnego, kontakt: konf_mse@wneiz.pl
prof. US dr hab. Renata Knap
dr Ewa Bilewicz (sekretarz ds. finansowych)
dr Joanna Staśkiewicz

Wszelkie informacje na temat konferencji będą
również dostępne na stronach:

www.wneiz.pl/nauka
www.wneiz.pl/ie/khz

