
 

 

Konferencja 30 lat Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

Szanowni Państwo, 
 
W imieniu własnym i wszystkich pracowników serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w międzynarodowej 

konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie. 

 
Konferencji naukowa organizowana jest z okazji 30-lecia utworzenia Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i połączona z obchodami 50-lecia pracy 
dydaktyczno-naukowej pioniera i spiritus movens powstania Wydziału – prof. dra hab. inż. Antoniego Mickiewicza, dra 
h.c. 

 

Tytuł konferencji: 

„Ekonomiczne wyzwania zrównoważonego i stabilnego rozwoju gospodarczego w 
Polsce w latach 2015-2020” 

 
Celem konferencji jest wymiana poglądów, doświadczeń i prezentacja wyników badań naukowych w zakresie 

rozwoju zrównoważonego w Polsce i pozostałych państwach Unii Europejskiej, identyfikacja regionalnych uwarunkowań 
innowacyjności i przedsiębiorczości, jak również określenia wyzwań stojących przed polityką gospodarczą UE w latach 
2015-2020. 

 
Konferencja odbędzie się w  dniach 23-25 czerwca 2016 r. na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie. 
Konferencja naukowa połączona jest z wyjazdem studyjnym do Berlina. 
 
Rada Programowo-naukowa konferencji: 
Prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz – Przewodniczący konferencji 
Prof. zw. dr hab. Michał Świtłyk – Vice-przewodniczący konferencji 
Prof. zw. dr hab. Czesław Sułkowski 
Prof. zw. dr hab. Grzegorz Spychalski 
Prof. zw. dr hab. Leonid Worobjow 
Prof. zw. dr hab. Jan Zawadzki 
Dr hab. Wojciech Downar, prof. US 
Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT 
Dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT 
Dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT 
Dr hab. Irena Łącka, prof. ZUT 
Dr hab. Czesława Christowa, prof. ZUT 
Dr hab. Iwona Bąk 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT 
 
Komitet Honorowy: 
Prof. zw. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr h.c. – Przewodniczący, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Prof. zw. dr hab. Janusz Żmija, dr h.c. – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Prof. zw. dr hab. Stanisław Urban, dr h.c. – Uniwersytet Zielonogórski 
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Chyłek – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Prof. zw. dr hab. Walenty Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak – Uniwersytet Warszawski 
Prof. zw. dr hab. Wiesław Musiał - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Prof. zw. dr hab. Irina Pilvere – Łotewski Uniwersytet Rolniczy w Jełgawie 
Prof. zw. dr hab. Baiba Rivza -  Łotewski Uniwersytet Rolniczy w Jełgawie 
Prof. zw .dr hab. Bogdan Wawrzyniak – Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 
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Prof. Mark Frejdin – Białoruska Akademia Rolnicza w Gorkach 
Prof. Aleksander Szpak – Białoruska Akademia Nauk w Mińsku 
Prof. Josif Degtarewicz – Białoruska Akademia Rolnicza w Grodnie 
Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW – SGGW w Warszawie 
Dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
Dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
 
Komitet Organizacyjny: 
Dr Agnieszka Brelik 
Dr Marlena Prochorowicz 
Dr Milena Bera 
Dr Monika Śpiewak-Szyjka 
Mgr Małgorzata Blaszke 
 
Problematyka konferencji:  

1. Przemiany społeczno-ekonomiczne zachodzące w gospodarce państw UE. 
2. Strategiczne aspekty zrównoważonego i trwałego rozwoju UE. 
3. Praktyczne aspekty lokalnego rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. 
4. Funkcjonowanie organizacji lokalnych i regionalnych obejmujących różne kraje UE. 
5. Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich i miejskich. 
6. Gospodarka oparta na wiedzy i jej wpływ na rozwój poszczególnych państw członkowskich UE. 
7. Efektywność i innowacyjność rolnictwa i gospodarki żywnościowej. 
8. Perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego państw Unii Europejskiej 
9. Konkurencyjność polskiej gospodarki w UE. 
10. Kapitał ludzkości w rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej 

 

W ramach konferencji zostaną opublikowane materiały w językach: polskim, angielskim i rosyjskim. 
 

Materiały konferencyjne: przesłane artykuły naukowe (w języku polskim lub angielskim), po uzyskaniu pozytywnej 
recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanym wydawnictwie naukowym Wydziału Ekonomicznego ZUT: Folia 
Oeconomica (9 punktów wg punktacji MNiSzW) lub w wydawnictwie naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego Europa 
Regionum (Uniwersytet Szczeciński, 7 punktów wg punktacji MNiSzW) – decyzja należy do autora artykułu. Pozostałe 
przesłane materiały zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym (w językach polskim, angielskim, 
rosyjskim). 

 
Przesyłanie artykułów: Zgłaszane artykuły prosimy przesyłać na adres drogą elektroniczną – dr Marlena Prochorowicz - 
mprochorowicz@zut.edu.pl 
 
Szczegółowe informacje dla autorów: 
Wydawnictwa Folia Oeconomica  
http://www.ekonomia.zut.edu.pl/aktualnosci/wydawnictwo-wydzialuekonomicznego/skladanie-warunki-
publikacji.html 
Wydawnictwo Europa Regionum 
http://europaregionum.org/index.php/wymogi-edytorskie 
 

Informujemy, że artykuły uczestników będą przyjmowane do wydawnictw do 30 czerwca 2016 r. Artykuły 
zostaną opublikowane zgodnie z kalendarzem wydawniczym określonego czasopisma. Redakcje zastrzegają sobie 
prawo odrzucenia artykułów niespełniających wymogów redakcyjnych (po ostatecznym przesłaniu, po uwagach 
recenzentów).  
 
Kalendarium:  

Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymaga ścisłego przestrzegania przedstawionego poniżej 
harmonogramu, o co z całym szacunkiem prosimy:  

1. Do 30 kwietnia 2016 r. - elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa w konferencji w wybranym wariancie i tytułu 
referatu,  

2. Do 31 maja 2016 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej w wybranym wariancie,  
3. Do  30 czerwca 2016 r. - przysłanie pełnych tekstów referatów,  
4. 23 - 25 czerwca 2016 r. - konferencja naukowa.  

mailto:mprochorowicz@zut.edu.pl
http://www.ekonomia.zut.edu.pl/aktualnosci/wydawnictwo-wydzialuekonomicznego/skladanie-warunki-publikacji.html
http://www.ekonomia.zut.edu.pl/aktualnosci/wydawnictwo-wydzialuekonomicznego/skladanie-warunki-publikacji.html
http://europaregionum.org/index.php/wymogi-edytorskie
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Zgłoszenia na konferencję proszę przesyłać mailowo na adres Sekretariatu podając: Imię, nazwisko, stopień 
naukowy, miejsce pracy, numer dowodu osobistego lub paszportu (dla osób biorących udział w wyjeździe 
studyjnym). 
 
Sekretariat konferencji: 

Dr Milena Bera 
Mgr Małgorzata Blaszke 
Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska 
Wydział Ekonomiczny ZUT 
e-mail: mbera@zut.edu.pl lub mblaszke@zut.edu.pl 
 

Konto konferencji: 
Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 47 
Konto: BZ WBK S.A. II O/Szczecin 
56 1090 2806 0000 0006 9200 3288 
Z dopiskiem „Konferencja 30 lat WEkon” 
 
Opcje i koszt konferencji: 
1. Pełny udział w konferencji wraz z wyjazdem studyjnym i opublikowaniem artykułu naukowego – 980,- zł, 
2. Publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym wybranym przez autora – 700,- zł, 
3. Udział w konferencji w Szczecinie bez publikacji – 600, - zł, 
4. Pełen udział w konferencji wraz z wyjazdem studyjnym bez publikacji – 700,- zł, 
5. Opublikowanie referatu w materiałach pokonferencyjnych – 200,- zł. 
6. Udział w wyjeździe studyjnym dla osób towarzyszących – 400, - zł 

 
W ramach kwot wymienionych w punktach 1 i 2 uczestnicy otrzymają autorski egzemplarz czasopisma naukowego, 

w którym został opublikowany artykuł. Osoby w ramach punktu 5 otrzymają jeden komplet materiałów konferencyjnych 
w formie drukowanej. 

Przedstawione opłaty dotyczą referatów, których objętość nie przekracza maksymalnej liczby stron w danym 
wydawnictwie, sporządzonego zgodnie z wymogami redakcyjnymi. Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu wynosi: za 
stronę dziewiątą - 50 zł, za dziesiątą i każdą następną - po 100 zł za stronę (dodatkowa opłata nie dotyczy artykułów 
zamówionych). 

Warunkiem koniecznym dopuszczenia przesłanego artykułu naukowego do procedury wydawniczej jest dokonanie 
opłaty w wybranym wariancie. Referaty bez załączonej opłaty nie będą przesyłane do recenzji. 

W ramach pełnej opłaty konferencyjnej uczestnicy mają zapewnione: pełne wyżywienie podczas konferencji w 
dniu 23 czerwca, uroczystą kolację, wyjazd studyjny z przewodnikiem do Berlina w dniu 24 czerwca (koszty wstępu do 
zwiedzanych obiektów wliczone) i suchy prowiant. Koszt zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
Polecamy stronę www.booking.com. 

 
Szczegółowe informacje znajdą się w komunikacie nr 2, który prześlemy pod koniec stycznia 2016 r. 
 

 
        Z wyrazami szacunku, 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie 

mailto:mbera@zut.edu.pl
mailto:mblaszke@zut.edu.pl
http://www.booking.com/

