
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
1. Kalendarium 
20.12.2019 - zgłoszenie (rejestracja) udziału w konferencji (www.lacznosc.wzieu.pl) 
15.01.2020 - termin nadsyłania tekstów (wymogi edytorskie dostępne na stronie 
internetowej konferencji)  
28.02.2020 - informacje dotyczące zakwalifikowania tekstów (dostępne na stronie 
internetowej konferencji) 
15.03.2020 - wniesienie opłaty konferencyjnej (możliwość wpłaty w 2019 roku) 
12.05-16.05.2020 - konferencja 

2. Warunki uczestnictwa 
 opłata konferencyjna w wysokości 2650,00 zł brutto obejmuje: 

 koszt udziału w konferencji,  
 opublikowanie tekstów. Przesłane artykuły naukowe po uzyskaniu pozytywnej 

recenzji, zostaną opublikowane w zależności od prezentowanej problematyki oraz w 
zależności od decyzji recenzentów, w formie:  

- rozdziałów (w języku polskim lub w języku angielskim) w recenzowanej 
monografii naukowej (20 pkt. za każdy rozdział),  

- artykułu (tylko w języku angielskim) w Bulletin of Geography. Socio-economic 
Series (40 pkt. za artykuł). 

 rejsy promami, 
 wycieczki z polskim przewodnikiem, 
 koszty czterech noclegów, dopłata do kabiny/pokoju jednoosobowego wynosi 600 zł 

(ograniczona ilość kabin jednoosobowych), 
 wyżywienie wg programu, 
 ubezpieczenie KL i NNW, 

 opłata za opublikowanie artykułu/rozdziału bez udziału w konferencji – 800 zł  
 teksty należy przesyłać elektronicznie na adres mailowy:  

referatylacznosc@wzieu.pl 

Każdy z uczestników ma możliwość prezentacji swoich wyników badań w sesjach: 
plenarnej, panelowej lub posterowej, co zostanie potwierdzone certyfikatem 

wystawionym przez Organizatorów. 

Wpłaty należy dokonywać na: 
Uniwersytet Szczeciński, 

al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, 
ING BANK ŚLĄSKI nr konta: 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 

w tytule zapłaty należy podać numer subkonta ”0142” wraz z Imieniem i Nazwiskiem uczestnika. 
Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego (do końca grudnia 2019 roku) 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie 
ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin 

Bank Pekao S.A. nr konta: 21 1240 6654 1111 0010 6883 9498 
w tytule zapłaty należy podać Imię i Nazwisko uczestnika. 

Sekretariat konferencji: 
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej  

Uniwersytetu Szczecińskiego 
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin 

dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka  0 692 43 25 27 lub (091) 44 43 159 pok. 405 
dr Anna Drab-Kurowska 0 509 39 55 99 lub (091) 44 43 168 pok. 403 

e-mail: lacznosc@wzieu.pl 
strona internetowa: http://www.lacznosc.wzieu.pl 

 

                                 

 

Uniwersytet Szczeciński  
Instytut Gospodarki Przestrzennej  

i Geografii Społeczno-Ekonomicznej  

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  
Oddział w Szczecinie 

Uniwersytet Aalborg Kopenhaga 

 

zapraszają do wzięcia udziału  

w międzynarodowej konferencji naukowej 

 

Implikacje zrównoważonego rozwoju 

w gospodarce przestrzennej  

i e-gospodarce. 

E-gospodarka. E-geografia. 

 

SZCZECIN–KOPENHAGA-OSLO-ROSKILDE 

12-16.05.2020 

http://www.lacznosc.wzieu.pl/


PROGRAM KONFERENCJI 
 
1 dzień - 12 maja 2020 (wtorek) 
11.00-12.00  akredytacja uczestników - Uniwersytet Szczeciński, ul. Cukrowa 8 
12.00   INAUGURACJA KONFERENCJI 
12.30-14.00   OBRADY PLENARNE 
14.00-15.00   obiad 
15.00-16.15   OBRADY PANELOWE/SESJA POSTEROWA 
16.15-16.30  przerwa kawowa 
16.30-18.30   OBRADY 
18.45   wyjazd autokarami ze Szczecina do Świnoujścia  
21.00   zaokrętowanie na prom Unity Line „Skania” 
22.00   uroczysta kolacja w restauracji, nocleg na promie 
2 dzień - 13 maja 2020 (środa)  
6.30   przypłynięcie do Ystad 
7.00-8.00   śniadanie 
8.30   przejazd studyjny do Kopenhagi Mostem Oresund i tunelem pod wodą (16 km) 
10.00-12.00  OBRADY na Aalborg University 
12.00-13.00  obiad 
13.00-15.00  OBRADY PANELOWE/SESJA POSTEROWA na Aalborg University 
15.00   przejazd na terminal promowy DFDS - zaokrętowanie na prom Crown/Pearl Sea Ways 
16.30   wyjście promu do Oslo  
17.30   kolacja połączona z integracją uczestników z różnych ośrodków naukowych 
3 dzień - 14 maja 2020 ( czwartek) 
7.30-9.30   śniadanie  
10.00   przyjście promu do Oslo 

Wyjazd studyjny: Gospodarcze, społeczne i przestrzenne uwarunkowania 
funkcjonowania infrastruktury na przykładzie stolicy Norwegii 
Ratusz, Opera, Zamek Królewski, Park Frogner, skocznia Holmenkollen, Półwysep 
Bygday (możliwość wejścia do Muzeum Kon- Tiki lub statku Fram-80 NOK), Videograf 
w Muzeum Morskim,  

15.30   przejazd na terminal promowy DFDS, zaokrętowanie na prom 
16.30 wyjście promu z Oslo do Kopenhagi, kolacja 
4 dzień - 15 maja 2020 (piątek) 
7.00-9.30   śniadanie  
10.00    przyjście  promu do portu w Kopenhadze 
10.30-13.00  wizyta studyjna: Zrównoważony rozwój w ujęciu praktycznym wizyta  

w Amager Bakke – jednej z najnowocześniejszych spalarni śmieci  
w postaci stoku narciarskiego.    

14.00   obiad  
Przejazd studyjny: obszary wiejskie i miejskie w Skandynawii - przejazd do 
Roskilde – pierwszej stolicy Danii, zwiedzanie Katedry z grobowcami królewskimi 

17.00   wizyta studyjna: Zrównoważony rozwój obszarów miejskich na 
przykładzie stolicy Danii. Kopenhaga. 

19.00    przejazd studyjny Mostem Oresund z Danii do Szwecji  
           spacer po Malmo – stolicy Skanii – przejazd do Ystad 
21.30   zaokrętowanie na prom Polonia oraz kolacja 
23.00   wyjście promu z Ystad do Świnoujścia          
5 dzień - 16 maja 2020 (sobota) 
6.30   śniadanie  
7.00-9.00  przejazd do Szczecina 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI 
 

 Nowe technologie w sferze społecznej i edukacji 

 Regionalna Polityka Gospodarcza  

 Rynek Komunikacji Elektronicznej  

 Infrastruktura cyfrowa jako czynnik rozwoju regionalnego 

i lokalnego 

 Gospodarcze, społeczne i przestrzenne uwarunkowania  

i konsekwencje funkcjonowania i rozbudowy 

infrastruktury cyfrowej  

 Cyfryzacja administracji i usług publicznych jako warunek 

rozwoju regionalnego i lokalnego 

 Przestrzenne zróżnicowanie cyfryzacji społeczeństwa - 

obszary luksusu i wykluczenia cyfrowego  

 Inteligentne miasta 

 Rynek KEP 

 Geografia cyberprzestrzeni 

 Kierunki rozwoju cywilizacji informacyjnej 

 


