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ma zaszczyt zaprosić na
VI Konferencję Naukową z cyklu

EKONOMIA I PRAWO
pod tytułem

KRYZYSY GOSPODARCZE
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
UWARUNKOWAŃ INSTYTUCJONALNYCH
pod patronatem
Rady Naukowej PTE
Business Center Club

Toruń, 15-16 września 2015 r.

Cele i tematyka

Informacje organizacyjne

Konferencja, na którą mamy zaszczyt zaprosić, jest piątą z cyklu
konferencji pod wspólnym tytułem:
Ekonomia i prawo
Pomysł na tego rodzaju cykl konferencji jest konsekwencją uświadomienia
konieczności stworzenia trwałych płaszczyzn porozumiewania między
ekonomistami i prawnikam w procesie wywierania wpływu na kształt ładu
instytucjonalnego kraju. Skutki niedoceniania tego owocują bowiem
dysfunkcyjnym,
z
punktu
widzenia
racjonalności
mikroi
makroekonomicznej, prawem.
Temat szóstej konferencji, do uczestnictwa w której chcielibyśmy
niniejszym zachęcić, brzmi:
Kryzysy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań
instytucjonalnych
Intencją organizatorów spotkanie to ma być okazją do wymiany poglądów
na temat uwarunkowań instytucjonalnych kryzysów gospodarczych zarówno
w ujęciu mikro-, jak i makroekonomicznym. Podjęta problematyka z uwagi na
jej aktualność i zakres jest szczególnie istotna dla ukazania mechanizmów
funkcjonowania instytucji w zmieniających się warunkach gospodarczych.
Tematyka konferencji mieści w sobie pokaźny wachlarz zagadnień, które
wymagają dyskusji ze strony środowiska naukowego. Należą do nich:
 ład instytucjonalny a funkcjonowanie i rozwój gospodarki rynkowej;
 instytucje a łagodzenie skutków kryzysów gospodarczych;
 znaczenie instytucji dla ekonomii i prawa;
 ład instytucjonalny a konkurencja.

7. Konferencja będzie odbywać się w dniach 15-16 września 2015 r. (wtorekśroda) w Nowej Sali Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
UMK (ul. Gagarina 13A);
8. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego online oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej;
9. Organizatorzy przewidują następujące opcje uczestnictwa w konferencji:
 pełne uczestnictwo w konferencji i imprezach towarzyszących z
publikacją i dwoma noclegami (14 oraz 15 września 2015 r.);
 uczestnictwo w konferencji i imprezach towarzyszących z publikacją i
jednym noclegiem (14 lub 15 września 2015 r.);
 uczestnictwo w konferencji i imprezach towarzyszących z publikacją
bez noclegu;
 uczestnictwo bez udziału w konferencji z publikacją;
 uczestnictwo z udziałem w konferencji i imprezach towarzyszących bez
noclegu;
10.
Zakwaterowanie Uczestników konferencji przewidziane jest w Hostelu
Przystanek Toruń (ul. Chłopickiego 4).

Kalendarium przygotowań
1. 15 marca 2015 r. – termin zgłoszenia online dla Uczestników, którzy
wybiorą publikację przedkonferencyjną. Jest to również termin nadesłania
artykułów w wersji elektronicznej;
2. 30 czerwca 2015 r. – termin zgłoszenia online dla Uczestników, którzy
wybiorą publikację pokonferencyjną;
3. 30 czerwca 2015 r. – termin dokonania opłaty konferencyjnej dla
wszystkich Uczestników;
4. 30 września 2015 r. – termin nadesłania artykułów w wersji
elektronicznej do publikacji pokonferencyjnej.

Publikacja
5. Organizatorzy przewidują utrwalenie wyników konferencji w czasopiśmie
„Ekonomia i Prawo. Economics and Law”;
6. Szczegółowe informacje odnośnie publikacji artykułów zamieszczone są na
naszej stronie internetowej w dziale „Dla Autorów”.

Koszt
11.
W zależności od preferencji Uczestników koszt konferencji kształtuje
się następująco:
 1100 PLN – koszt pełnego uczestnictwa obejmującego dwa noclegi
(14 i 15 września 2015 r.), wyżywienie, udział w imprezach
towarzyszących oraz autorski tom kwartalnika „Ekonomia i Prawo.
Economics and Law”;
 900 PLN – koszt uczestnictwa obejmujący jeden nocleg (14 lub 15
września 2015 r.), wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących
oraz autorski tom kwartalnika „Ekonomia i Prawo. Economics and
Law”;
 850 PLN – koszt konferencji bez noclegu z wyżywieniem, udziałem w
imprezach towarzyszących i publikacją;
 550 PLN – koszt publikacji artykułu w kwartalniku „Ekonomia i Prawo.
Economics and Law” bez udziału w konferencji. W przypadku
odrzucenia artykułu po negatywnej recenzji, Autor może ubiegać się o
zwrot 300 PLN;
 300 PLN – koszt udziału w konferencji z wyżywieniem i imprezami
towarzyszącymi bez noclegu i publikacji.
12.
Wpłaty należy kierować na konto:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bank Millennium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko oraz uwzględnić dopisek
„Ekonomia i Prawo”).

