Wymogi edytorskie wydawnictwa:
Objętość opracowania nie powinna przekraczać 12 stron
przygotowanych zgodnie z poniższymi wytycznymi.
1.Edytor tekstu Microsoft Word 2000.
2. Czcionka:
• Autor: Times New Roman, wersaliki, wyrównanie do
lewej, 12;
• Tytuł opracowania: Times New Roman, Pogrubiony,
wersaliki, wyśrodkowany, 12;
• Tytuły podrozdziałów i rozdziałów: Times New Roman,
Pogrubiony, wyrównanie do lewej, 12;
• Tekst główny: Times New Roman, normalny,
wyjustowany, 11;
• Przypisy: Times New Roman, 9.
3. Marginesy przy formacie strony A4 – 2,5 cm z każdej strony.
4. Odstęp między wierszami pojedynczy oraz interlinia przed
tytułami rozdziałów i podrozdziałów.
5. Pierwszy wiersz akapitu wcięty o 1 cm (nie używać klawisza
Tab) Enter na końcu akapitu.
6. Wyliczanie należy zaczynać od kropek (•), zaś numerowanie
od cyfr arabskich.
7. Tabele i rysunki należy umieszczać w formie elektronicznej.
8. Strony winny być numerowane automatycznie.
9. Przypisy na dole strony, numerowane, według następującego
wzoru:
Książki: I. Nazwisko, Tytuł, Wydawca, Miejsce i rok
wydania, strona
Opracowania w publikacjach zwartych:
• I. Nazwisko, Tytuł opracowania, [w:] I. Nazwisko
[red.], Tytuł książki, Wydawca, Miejsce i rok
wydania, strona
Artykuły w czasopismach:
• I. Nazwisko, Tytuł, „Tytuł czasopisma”, rok, numer,
strona
10. Wykaz literatury na końcu opracowania wg porządku
alfabetycznego (Nazwisko I….., bez numerów stron).
11. Streszczenie w języku polskim i angielskim należy umieścić
na końcu tekstu. 4-8 wierszy, 10 pkt., wcięcia z prawej i lewej
strony po 1cm, wyjustowany
12. Informacje o autorze należy umieścić na początku
opracowania.
Referaty należy przesłać na adres:
jchudzicki@uni.lodz.pl

Materiały konferencyjne:

KONFERENCJA NAUKOWA

Materiały konferencyjne będą wydane po
konferencji

w

formie

recenzowanego

wydawnictwa książkowego. Znajdą się w nim
opracowania, które uzyskają pozytywną opinię
recenzenta oraz spełnią podane obok wymogi
edytorskie. Książka powinna się ukazać na
początku 2015 r.

Warunki uczestnictwa:
Opłaty: Koszt uczestnictwa w konferencji
wynosi 300 złotych. Opłaty obejmują udział w
obradach,
w
programie
turystycznym,
publikację książkową oraz wyżywienie (nie
obejmują kosztów noclegów)
Prosimy o kierowanie wpłat na konto:

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i
Nauk Medycznych
im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach
Katedra Ekonomii
Zaprasza do udziału w konferencji pt.

Deutsche Bank
36 1910 1048 2304 2000 0075 0009
Z dopiskiem :”konferencja nowa ekonomia”

Zgłoszenia:

Zgłoszenia
udziału
w
konferencji należy dokonać, przesyłając kartę
zgłoszenia.

TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY
WYMIAR

NOWEJ EKONOMII
INSTYTUCJONALNEJ

Referaty: Nie jest konieczne nadsyłanie
referatów przed konferencją. Na uzupełnione o
rezultaty dyskusji referaty oczekujemy do 30
września 2014 r.

Kielce, 29 – 30 maj 2014 r.

Szanowni Państwo,
Katedra Ekonomii Wyższej Szkoły
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.
E. Lipińskiego w Kielcach serdecznie zaprasza
do udziału w ogólnopolskiej konferencji
naukowej nt.

Rada Programowa Konferencji:
Prof.dr hab.Stanisław Rudolf-Przewodniczący
Prof. dr hab. Bożena Borkowska
Prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
Prof. dr hab. Adam Peszko

Teoretyczny i praktyczny wymiar

Prof. dr hab. Jan Solarz

nowej ekonomii instytucjonalnej

Prof. dr hab. Zenon Stachowiak

która odbędzie się w dniach 29 – 30 maja 2014
r. w Kielcach w siedzibie Uczelni.
Wyrażamy nadzieję, że ze względu na
aktualność problematyki będącej przedmiotem
konferencji, jak i ze względu na planowaną
publikacje książkową, spotka się ona z Państwa
zainteresowaniem.

Prof. dr hab. Zbigniew Staniek
Prof. dr hab. Wacław Stankiewicz
Prof. dr hab. Andrzej Szplit
Prof. dr hab. Piotr Urbanek

•
•
•
•
•

•
•

Teoretyczne
aspekty
nowej
ekonomii instytucjonalnej
Miejsce i rola instytucji w rozwoju
gospodarczym i społecznym
Teoria kosztów transakcyjnych
oraz przykłady jej wykorzystania
Ład instytucjonalny w gospodarce
Wpływ kryzysu gospodarczego na
rozwój
nowej
ekonomii
instytucjonalnej
Rola instytucji w zarządzaniu
publicznym
Pojęcie governance i jego rola we
współczesnej gospodarce

29.05. 2014 r.
9.45-10.00 Otwarcie konferencji
10.00-11.30 Sesja I
11.30-12.00 Przerwa na kawę
12.00-13.30 Sesja II
13.30-14.30 Lunch
14.30-16.00 Sesja III
16.00-24.00 Program turystyczny...
30.05.2014 r.
9.00-10.30 Sesja IV
10.30- 11.00 Przerwa na kawę
11.00- 12.30 Sesja V
12.30 Zakończenie konferencji,
Lunch

Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz
Dr Barbara Piasecka-Janowicz

Podstawowe obszary tematyczne:

Ramowy Program Konferencji

Dr Zdobysław Kuleszyńki

Organizator konferencji:
Katedra Ekonomii
Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w
Kielcach
25- 734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A
tel. 041 345 13 13 , 345 52 56
www.wseip.edu.pl
Kierownik naukowy:
Prof. dr hab. Stanisław Rudolf
Sekretarz: mgr Jacek Chudzicki
e-mail: jchudzicki@uni.lodz.pl
tel. 507977427

Zakwaterowanie:
Informujemy o możliwości zakwaterowania w
hotelu „Karczówka” przy ul. Karczówkowskiej
64. Koszt zakwaterowania ze śniadaniem
wynosi w pokoju 1-osobowym 120 zł,
dwuosobowym 160 zł .
Rezerwacji hotelu dokonać można telefonicznie
(tel. 41 366 26 26) lub na załączonej karcie
zgłoszenia.
Program turystyczny :
W
programie
przewidziano
wycieczkę
objazdową
do
najciekawszych
miejsc
województwa
świętokrzyskiego,
biesiadę
świętokrzyską
przy
ognisku
i
wiele
atrakcyjnych niespodzianek.

