I O g ó l n o p o l s ka
K o nf e r e n c j a Na uk o wa
pod tytułem:

W ARTOŚĆ

W

B IZNESIE

W ŚWIETLE NOWYCH WYZWAŃ GOSPODARCZYCH

9-10 LUTY 2017 Kazimierz Dolny
Konferencja ma na celu wymianę poglądów, przedstawienie wyników badań oraz zaprezentowanie dobrych praktyk
w zakresie wspierania rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw w procesach długofalowego rozwoju
gospodarczego.

Problematyka konferencji:
Sekcja A. Czynniki przetrwania i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (MMP)

Formy uczestnictwa w konferencji
Udział czynny (uczestnictwo + uroczysta
kolacja + nocleg** + publikacja artykułu
w j. polskim lub j. angielskim)
Udział czynny 1 dzień (uczestnictwo
+ uroczysta kolacja + publikacja artykułu
w j. polskim lub j. angielskim)

Koszt
800 zł/
900 zł*

1.

Uwarunkowania, czynniki i mierniki rozwoju gospodarczego.

2.

Specyfika i ewolucja sektora MMP – konkurencyjność i innowacyjność.

3.

Polityka administracji publicznej wobec mikro i małych przedsiębiorstw.

4.

Źródła finansowania mikro i małych przedsiębiorstw.

5.

Sektor bankowy a finansowanie projektów rozwojowych sektora MMP.

Udział bierny (uczestnictwo + nocleg**)

500 zł

6.

Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorczości.

Publikacja (bez uczestnictwa)

300 zł

7.

Długotrwały rozwój a wsparcie legislacyjne i finansowe sektora MMP.

Publikacja drugiego artykułu

300 zł

Sekcja B. Dylematy w zarządzaniu i rozwoju średnich i dużych spółek (SDP)
1.

Uwarunkowania rozwojowe średnich i dużych przedsiębiorstw.

600 zł

* Wyższy koszt dla płatności realizowanych po 31.12.2016
**Opłata konferencyjna obejmuje nocleg w pokoju
dwuosobowym. Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju
jednoosobowym. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi
200 zł.

2.

Wycena wartości SDP.

3.

Giełda papierów wartościowych jako źródło pozyskiwania kapitału Najlepsze artykuły, w zależności od poruszanej
przez przedsiębiorstwa.
tematyki, wydane zostaną w czasopismach:
Zastosowanie narzędzi i systemów informatycznych w zarządzaniu  Przegląd Organizacji (13 punktów)

4.

organizacją.

 Finanse Komitetu Nauk o Finansach PAN
(12 punktów)
5. Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność sektora SDP.
 Applied Computer Science (11 punktów) –
6. Strategie biznesowe podmiotów z sektora SDP.
artykuły anglojęzyczne
7. Dylematy zarządzania średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.
 International Journal of Synergy and Research
Sekcja C. Rola jednostek sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu
(6 punktów)
w długofalowym rozwoju przedsiębiorstw
Pozostałe artykuły zostaną wydane w formie
1. Funkcjonowanie systemu finansów publicznych.
monografii naukowej w języku polskim (5 punktów
2. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.
wg MNiSW) lub w języku angielskim (punktacja
3. Stabilność i rozwój rynku finansowego.
zgodna z wytycznymi MNiSW).
4. Funkcjonowanie giełd papierów wartościowych.
Zgłoszenia, na podstawie wypełnionego formularza

6.

Uwarunkowania funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i towarzystw zgłoszeniowego
i
rozszerzonego
ubezpieczeniowych.
przyjmowane są do dnia 31.12.2016.
Współczesne determinanty rozwoju systemu ochrony zdrowia.

7.

Dylematy zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych

5.

i instytucjach otoczenia biznesu.

abstraktu,

Dodatkowe informacje
dostępne na stronie
kfir.pollub.pl
Patronat medialny:

WARTOŚĆ W BIZNESIE
W ŚWIETLE NOWYCH WYZWAŃ GOSPODARCZYCH

Hotel Kazimierzówka, w którym odbędzie się konferencja, to urokliwe miejsce, położone
w kameralnym zakątku Kazimierza Dolnego. Do dyspozycji gości oprócz komfortowej sali
konferencyjnej, w której odbędą się poszczególne sesje wystąpień, będzie dostępny kompleks
Wellness & Spa proponujący saunę fińską, łaźnie parową (hammam), salę relaksu oraz
jacuzzi. Dla prelegenta najlepszego wystąpienia przyznana zostanie nagroda specjalna
w postaci indywidualnego zabiegu Spa.
Dla Uczestników konferencji Hotel Kazimierzówka przygotował specjalną ofertę
noclegów umożliwiającą przedłużenie pobytu w Kazimierzu Dolnym. Pytania w tej sprawie
prosimy kierować na adres: konferencjawartosc2017@pollub.pl.
Rada programowa:
dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL – przewodniczący (Politechnika Lubelska)
dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Aurelia Bielawska (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Ewa Bojar (Politechnika Lubelska)
dr hab. Stanisław Brzeziński, prof. PCz. (Politechnika Częstochowska)
dr hab. Wiesława Caputa, prof. Pol. Śl. (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Dudycz (Politechnika Wrocławska)
dr inż. Arkadiusz Gola (Politechnika Lubelska)
prof. dr hab. Jacek Grzywacz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab. Wiesław Janik, prof. PL (Politechnika Lubelska)
dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz (Politechnika Częstochowska)
dr Rachael Khansa (Modern University for Business and Science, Liban)
dr hab. Izabela Krawczyk-Sokołowska, PCz. (Politechnika Częstochowska)
dr Magdalena Maciaszczyk (Politechnika Lubelska)
prof. dr hab. Krzysztof Marecki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr Krzysztof Markowski (Urząd Statystyczny w Lublinie)
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Prezes Zarządu)
PhD Bohuslava Mihalčová, prof. Ing.(University of Economics in Bratislava)
dr Magdalena Miszczuk (Politechnika Lubelska)
dr hab. Wojciech Misztal, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Błażej Prusak (Politechnika Gdańska)
CSc. Michal Pružinský, prof. Ing. (University of Economics in Bratislava)
dr hab. Anna Rakowska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Paweł Rydzewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL (Politechnika Lubelska)
dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
dr Ilona Skibińska-Fabrowska (Narodowy Bank Polski)
prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron (Politechnika Lubelska)
prof. dr hab. Andrzej Szromnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK (Politechnika Koszalińska)
prof. dr hab. Marian Żukowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Płatności:

Terminarz:
31.12.2016

– ostateczny termin przesyłania zgłoszeń

15.01.2017

– ostateczny termin wnoszenia opłaty
konferencyjnej

9-10.02.2017

– termin konferencji

31.03.2017

– termin nadsyłania pełnych artykułów

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto współorganizatora:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Lublinie
mBank: 10 1140 2004 0000 3102 7498 8344
Kontakt:
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail
konferencjawartosc2017@pollub.pl
lub tel. 531 618 144 – Karolina Dziadosz

Patronat medialny:

