UCZESTNICTWO I PUBLIKACJA
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa oraz rejestrację artykułów przez stronę:
http://www.fmc.home.pl
Artykuły zostaną wydane w publikacji towarzyszącej konferencji, jako Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
(9 punktów KBN).

TERMINY I OPŁATY
Rodzaj uczestnictwa

Termin zgłaszania

Publikacja artykułu
(bez uczestnictwa w
konferencji)

do 31 grudnia 2017 r.** do 30 stycznia 2018 r.
do 30 marca 2018 r.***

Termin płatności

do 30 marca 2018 r.

Uczestnictwo
do 31 grudnia 2017 r.** do 30 stycznia 2018 r.
w konferencji*
wraz z publikacją artykułu do 30 marca 2018 r.*** do 30 marca 2018 r.
Uczestnictwo
w konferencji*
(bez publikacji artykułu)

do 9 marca 2018 r.

do 16 marca 2018 r.

Koszt
800 zł netto +
23% VAT
800 zł netto +
23% VAT
1000 zł netto
+ 23% VAT
1000 zł netto
+ 23% VAT
1000 zł netto
+ 23% VAT

* Opłata konferencyjna obejmuje koszty: publikacji artykułu, tłumaczenia symultanicznego,
wyżywienia (obiad, kolacja, przerwy kawowe) oraz udziału w uroczystej gali, podczas której zostanie
wręczona nagroda Beta 2018. W opłacie konferencyjnej nie są uwzględnione koszty zakwaterowania.
Dla uczestników konferencji Diune Hotel*****& Resort w Kołobrzegu oferuje specjalne stawki za
nocleg więcej informacji na stronie konferencji.
W 2018 r. przewidujemy dwie publikacje konferencyjne:
** Pierwsza, złożona z artykułów zgłoszonych do 31 grudnia 2017 r., która zostanie opublikowana do 14
marca 2018 r. i będzie dostępną podczas obrad konferencji (a także zostanie wysłana do autorów po
konferencji)
*** Druga złożona z artykułów zgłoszonych do 30 marca 2018 r., która zostanie opublikowana w
październiku 2018 r. (zostanie do Państwa wysłana pocztą).

XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Opłaty prosimy wnosić na konto Stowarzyszenia Absolwentów MBA
(zmiana numeru konta) Raiffeisen Bank 36 1750 1077 0000 0000 2828 2548
z dopiskiem: „KZF 2018, imię, nazwisko uczestnika”.

BIURO KONFERENCJI
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 69, pok. 5
71-307 Szczecin
tel.: +48 91 444 21 66 lub tel.: +48 91 444 21 25
e-mail: fmc@home.pl

14-16 marca 2018
Diune Hotel*****& Resort w Kołobrzegu

XIX KONFERENCJA ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Konferencja jest cyklicznym spotkaniem naukowym poświęconym szeroko
rozumianemu zarządzaniu finansami. Tematyka konferencji często wychodziła
naprzeciw
aktualnym
tendencjom
w
rozwoju
tej
dyscypliny
z jednej strony, z drugiej zaś próbowała odpowiadać na problemy pojawiające
się w gospodarce polskiej i globalnej. Poprzez prezentację badań naukowych,
opracowań i teorii będących przedmiotem prac środowiska akademickiego
stwarzamy pole do dyskusji o zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwach
i sektorze publicznym. Konferencja cieszy się dużą popularnością wśród
naukowców i praktyków, zarówno z kraju jaki zagranicy.

BLOKI TEMATYCZNE KONFERENCJI





















Wycena przedsiębiorstw
Wycena wartości niematerialnych i prawnych
Standardy wyceny przedsiębiorstw
Fuzje i przejęcia
Planowanie finansowe
Efektywność inwestycji
Controlling
Zarządzanie ryzykiem
Narzędzia zarządzania finansami
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Zarządzanie wartością
Nadzór korporacyjny
Zarządzanie finansami osobistymi
Instrumenty rynku finansowego
Rynek kapitałowy
Zarządzanie finansami w sektorze bankowym
Finanse i gospodarka publiczna
Międzynarodowe zarządzanie finansami
Zarządzanie finansami w służbie zdrowia

PROGRAM XIX KONFERENCJI ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Środa, 14 marca 2018 r.
16.00-21.30
Akredytacja
17:00-19:00
Sesja plenarna - inauguracja obrad
19:00
Kolacja
Czwartek, 15 marca 2018 r.
9.00-10.45
Sesja plenarna
10.45-11.15
Przerwa na kawę
11.15-13.00
Sesja plenarna
13.00-14.30
Obiad
14.30-16.00
Sesje równoległe
16.00-16.30
Przerwa na kawę
16.30-18.00
Sesje równoległe
18.00-18.30
Przerwa na kawę
18.30-19.30
Sesje równoległe
20.00-22.00
Gala Beta 2018
Piątek, 16 marca 2018 r.
9.00-11.00
Sesje równoległe
11.00-11.30
Przerwa na kawę
11.30-13.00
Sesje równoległe
13.00-14.30
Obiad
14.30-16.00
Sesja plenarna - zakończenie obrad

NAGRODA BETA 2018
Beta to honorowe wyróżnienie wybitnych osiągnięć w dziedzinie zarządzania finansami.
Statuetka wręczana jest co roku podczas uroczystej gali towarzyszącej konferencji.
Zapraszamy do zgłaszania propozycji nominacji do Nagrody Beta 2018 z uzasadnieniem
poprzez stronę www.fmc.home.pl lub mailowo na adres fmc@home.pl

KONFERENCJA ZARZĄDZANIE FINANSAMI

