
  

 
 

 

 

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE W ZIELONEJ GÓRZE 

ORAZ 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 

 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału 

w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

pt. Państwo a gospodarka – wyzwania współczesności 

 

Zielona Góra, 1-2 grudnia 2016 r. 

 

Konferencja wpisuje się w uroczyste obchody jubileuszu  

XXX-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 

 

  



Rada Naukowa konferencji: 

• prof. dr hab. Bogdan Ślusarz – przewodniczący, Uniwersytet Zielonogórski, PTE 

• prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

• prof. dr hab. Vladimir Davydenko, Tiumenski Uniwersytet Państwowy, Rosja 

• prof. dr hab. Włodzimierz Deluga, Politechnika Koszalińska, PTE Koszalin 

• prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, PTE 

• prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, PTE 

• prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski 

• prof. dr hab. Paul Dieter Kluge, Uniwersytet Zielonogórski, PTE 

• prof. dr hab. Magdalena Knapińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznań 

• prof. dr hab. Anatolii Kolot, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Kijów, Ukraina 

• prof. dr hab. Piotr Kułyk, Uniwersytet Zielonogórski, PTE Zielona Góra 

• prof. dr hab. Mirosława Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

• prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PTE 

• prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, PTE 

• prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, PTE 

• prof. dr Vasyl Petukh, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Kijów, Ukraina 

• prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz, Uniwersytet Zielonogórski 

• prof. dr hab. Gulnara Romashkina, Tiumenski Uniwersytet Państwowy, Rosja  

• prof. dr hab. Eulalia Skawińska, Uniwersytet Zielonogórski, PTE 

• prof. dr hab. Katarzyna Szarzec, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

• prof. dr hab. Andrzej Szplit, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTE 

• prof. dr hab. Viktor Voronov, Rosyjska Akademia Nauk, Rosja 

• prof. dr hab. Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

• dr Anetta Barska, Uniwersytet Zielonogórski, PTE Zielona Góra 

• dr Janina Jędrzejczak-Gas, Uniwersytet Zielonogórski, PTE Zielona Góra 

• dr Jerzy Kaźmierczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, PTE Zielona Góra  

• dr inż. Iveta Korobaničová, Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja 

• dr Maria Agnieszka Paszkowicz, Uniwersytet Zielonogórski, PTE Zielona Góra 

• dr Joanna Wyrwa, Uniwersytet Zielonogórski, PTE Zielona Góra 

 

Komitet Organizacyjny: 

• dr Joanna Wyrwa – przewodnicząca, Uniwersytet Zielonogórski, PTE Zielona Góra 

• dr inż. Anetta Barska, Uniwersytet Zielonogórski, PTE Zielona Góra 

• dr Janina Jędrzejczak-Gas, Uniwersytet Zielonogórski, PTE Zielona Góra 

• dr Jerzy Kaźmierczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, PTE Zielona Góra 

• dr Maria Agnieszka Paszkowicz, Uniwersytet Zielonogórski, PTE Zielona Góra 

 

Sekretariat konferencji:  

Jacek Grzelak, Beata Rydzio, Tamara Soroczyńska, Irena Tomczak - PTE Zielona Góra 



Cele konferencji: 

1. Prezentacja wyników badań i wymiana poglądów odnośnie do zmian zachodzących w 
państwie i współczesnej gospodarce. 

2. Upowszechnienie międzynarodowego dorobku naukowo-badawczego dotyczącego roli 
państwa i gospodarki. 

3. Integracja środowisk naukowych, praktyków biznesu, pracowników instytucji 
państwowych i samorządowych oraz polityków zainteresowanych współczesnymi 
wyzwaniami dla państwa i gospodarki. 

4. Wsparcie młodych Lubuszan oraz ich koleżanek i kolegów z całego kraju – uczestników XXX 
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (OWE) – w pogłębianiu wiedzy związanej z tematyką 
bieżącej edycji Olimpiady, dotyczącej istotnych problemów państwa i gospodarki. 

 

Obszary tematyczne konferencji: 

1. Rola państwa w kształtowaniu ładu społeczno-gospodarczego 

2. Czynniki wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego 

3. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju 

4. Społeczne aspekty interwencjonizmu państwowego 

5. Gospodarka lokalna i regionalna 

6. Finanse i gospodarka publiczna 

7. Przedsiębiorczość, konkurencyjność i innowacyjność 

8. Kapitał ludzki w gospodarce 

9. Relacje międzyorganizacyjne, sieci współpracy i klastry gospodarcze 

10. Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej 

11. Wyzwania gospodarki globalnej  

12. PTE w procesie rozwoju i upowszechniania wiedzy o ekonomii 

 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego zaproszenie kierujemy do ekonomistów 
i przedstawicieli nauk o zarządzaniu, socjologów, prawników, oraz przedstawicieli innych 
dyscyplin naukowych, a także reprezentantów praktyki gospodarczej oraz władz rządowych 
i samorządowych. Zamiarem organizatorów jest również wyeksponowanie edukacyjnego wymiaru 
debaty. Stąd też liczymy na liczne uczestnictwo w dyskusji uczniów, doktorantów i studentów. 

 

Informacje organizacyjne: 

1. W celu rejestracji na konferencję prosimy o wypełnienie formularza umieszczonego na 
stronie internetowej: www.ptezg.pl/pl/konferencje. 

Na podany adres e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z danymi do 
przelewu. 

Rejestracja internetowa zostanie oficjalnie zakończona 25 września 2016 r. o godzinie 
24:00, zgłoszenia dokonane po tym terminie nie zostaną uwzględnione. 

2. Udział w konferencji jest płatny. Dzięki pozyskanym Sponsorom koszt uczestnictwa wynosi 
jedynie 200 zł i obejmuje: udział w panelu wykładów podczas konferencji, wyżywienie – 
przerwy kawowe, 2 obiady, udział w uroczystym bankiecie, komplet materiałów 
konferencyjnych, certyfikat potwierdzający udział w konferencji, publikację w Zeszytach 
Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 



Dla członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przewidziano zniżkę w wysokości 
50% kosztów udziału w konferencji z publikacją, a w przypadku udziału w konferencji bez 
publikacji udział jest bezpłatny. Dla studentów i doktorantów udział w konferencji jest 
bezpłatny po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego status studenta/doktoranta. 

3. W ramach organizacji konferencji oferujemy Państwu możliwość opublikowania swoich 
prac naukowych w recenzowanych Zeszytach Naukowych Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego (nr 6 i 7 w 2017 roku). Zeszyty są indeksowane w bazach: BazEkon, CEEOL 
- Central and Eastern Europe Online Library, CEJSH (w trakcie aplikacji), Index Copernicus 
(w trakcie aplikacji), SCOPUS (w trakcie aplikacji). 

W związku z powyższym przewidziano dwie możliwości uczestnictwa w konferencji:  
z publikacją artykułu oraz bez. Warunkiem publikacji jest przygotowanie referatu zgodnie 
z wymogami redakcyjnymi, uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji oraz wniesienie 
w terminie opłaty konferencyjnej. Wymogi edytorskie znajdują się na stronie internetowej 
konferencji: http://ptezg.pl/pl/konferencje/. 

4. Oficjalnym językiem konferencji będzie język polski. Organizatorzy przewidują możliwość 
prezentacji referatów oraz nadsyłania artykułów także w języku angielskim i rosyjskim. 

5. Konferencji towarzyszyć będzie posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego PTE, które 
odbędzie się 2 grudnia 2016 r. (piątek) w siedzibie PTE Zielona Góra, ul. Żeromskiego 3. 

6. Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Informacje na temat możliwości zakwaterowania 
można uzyskać na stronie internetowej: http://ptezg.pl/pl/konferencje/. 

7. Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Zielonogórskim. 

8. Sekretariat konferencji:  

Biuro Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 

ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra 

e-mail: biuro@ptezg.pl, telefon/fax: (+48) 68-320-25-89, (+48) 68-327-04-19. 

 

Kalendarium: 

25 września 2016 r. termin rejestracji i nadsyłania abstraktów artykułów 

10 października 2016 r. opublikowanie listy przyjętych abstraktów 

31 października 2016 r. termin dokonania opłaty konferencyjnej 

30 listopada 2016 r. termin nadsyłania pełnych treści artykułów 

1-2 grudnia 2016 r. termin konferencji 

 

 

Aktualne informacje na temat konferencji oraz formularz zgłoszenia  

znajdują się na stronie internetowej: www.ptezg.pl/pl/konferencje 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

http://ptezg.pl/pl/konferencje/
mailto:biuro@ptezg.pl

