AKADEMIA EKONOMICZNA IM. K. ADAMIECKIEGO
W KATOWICACH

Mamy zaszczyt zaprosić na zorganizowaną pod patronatem
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej
oraz
Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego

XIV Konferencję Naukową Młodych Ekonomistów
„Koniunktura gospodarcza – jak daleko do recesji?”,
która odbędzie się 25-26 września 2008 r. w Ustroniu (Beskid Śląski)
Celem konferencji jest:
•
•
•
•

Prezentacja wyników własnych badań naukowych i dyskusja nad nimi.
Dyskusja nad stanem gospodarki światowej i polskiej.
Wymiana informacji na temat zainteresowań badawczych oraz działalności katedr.
Integracja środowisk naukowych i biznesowych – młodych pracowników naukowych i doktorantów
zainteresowanych ekonomią oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach.

Zakres tematyczny konferencji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Koniunktura gospodarcza w ujęciu gospodarki światowej, regionalnym, krajowym i organizacji.
Metody badania koniunktury.
Prognozowanie zjawisk gospodarczych.
Teorie cyklu koniunkturalnego
Koniunktura gospodarcza a rynki finansowe. Kryzysy finansowe i walutowe.
Koniunktura gospodarcza a rynek pracy.
Koniunktura gospodarcza a procesy polityczne. Polityczny cykl koniunkturalny.
Antycykliczna i antykryzysowa polityka gospodarcza
Ograniczenie skutków zmian koniunktury na poziomie organizacji. Znaczenie prognozowania w
organizacji, systemy wczesnego ostrzegania.
10. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania wahań koniunktury oraz kryzysów gospodarczych.

Bardzo prosimy o szeroki i interdyscyplinarne potraktowanie zakresu tematycznego
konferencji, w którym z pewnością odnajdziecie Państwo swoje pole badawcze

Rada Programowa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prof. dr hab. Henryk Ćwikliński, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Zofia Dach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Dariusz Filar, Uniwersytet Gdański, Rada Polityki Pieniężnej
prof. dr hab. Danuta Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Bożena Klimczak, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
prof. SGH dr hab. Krzysztof Marczewski, Szkoła Główna Handlowa
prof. AE dr hab. Grażyna Musiał, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
prof. dr hab. Alojzy Nowak, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Marek Rekowski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
prof. AE dr hab. Irmgard Maria Smandek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
prof. AE dr hab. Stanisław Swadźba, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Komitet Organizacyjny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dr Tomasz Bernat (Uniwersytet Szczeciński)
dr Joanna Czech-Rogosz (AE Katowice) – koordynator projektu
dr Michał Kruszka (AE Poznań)
dr Marek Kunasz (Uniwersytet Szczeciński)
dr Krzysztof Piech (SGH Warszawa)
dr Jacek Pietrucha (AE Katowice) – koordynator projektu
dr Grzegorz Szczodrowski (Uniwersytet Gdański)
dr Rafał Żelazny (AE Katowice) – koordynator projektu
mgr Sławomir Czech (AE Katowice)
mgr Magdalena Tusińska (AE Katowice)

Publikacja
• Nadesłane artykuły zostaną opublikowane w monografii
• Warunkiem publikacji jest:
– przesłanie do dnia 31.08.2008 artykułu (2 egzemplarze pocztą tradycyjną oraz w wersji elektronicznej na
adres: 14knme@ae.katowice.pl) przygotowanego zgodnie z szablonem edytorskim (do pobrania ze strony)
– uzyskanie pozytywnej recenzji i dokonanie poprawek w wyznaczonym terminie
– przesłanie pocztą tradycyjną "oświadczenia Autora" (szablon do pobrania ze strony)
Do pobrania ze strony (http://www.konferencja.edu.pl/14) :
- szablon edytorski
- oświadczenie Autora

Miejsce Konferencji: Hotel *** „Jaskółka” w Ustroniu (www.jaskolka.com.pl)
Rejestracja na stronie konferencji
http://www.konferencja.edu.pl
Kalendarium
•
•
•
•
•

Zgłoszenie udziału do 10.07.2008
Uiszczenie opłaty do 10.07.2008
Przesłanie artykułu do 31.08.2008
Recenzja artykułów – wrzesień 2008
Korekta "po recenzji" - listopad 2008

Koszt konferencji
•
•
•
•
•

•

890 zł (obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, imprezy
towarzyszące oraz publikację nadesłanych prac)
W przypadku dodatkowego noclegu 24-25.09 opłata konferencyjna wynosi 990 zł. W razie wyboru tej opcji
prosimy o kontakt z organizatorami
Istnieje możliwość zamieszczenia publikacji bez udziału w Konferencji - opłata wynosi 550 zł.
Wpłat należy dokonywać do dnia 10.07.2008 - po tej dacie opłata wzrasta o 10%
Wpłaty na konto:
ING VII Oddział Katowice
65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
z dopiskiem "14 KNME"
adres odbiorcy przelewu:
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Katedra Ekonomii
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Kontakt
Komitet Organizacyjny:
tel. +48 784 712 466
e-mail: 14knme@ae.katowice.pl
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Katedra Ekonomii
ul. 1 Maja 50, 40 - 287 Katowice

Sekretariat Katedry Ekonomii:
tel. +48/32 2577250
fax: +48/32 2577265

