
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Kalendarium 
11.12.2015 - zgłoszenie udziału w konferencji (karta zgłoszenia w załączeniu  
oraz dostępna na stronie internetowej konferencji www.lacznosc.wzieu.pl) 
15.01.2016 - termin nadsyłania referatów (wymogi edytorskie dostępne na 
stronie internetowej konferencji) 
29.02.2016 - informacje dotyczące zakwalifikowania referatów (dostępne na 
stronie internetowej konferencji) 
15.03.2016 - wniesienie opłaty konferencyjnej 
21.05 – 24.05.2016 - konferencja 
2. Warunki uczestnictwa 
− opłata konferencyjna w wysokości  2250, 00 brutto obejmuje: 

• koszt udziału w konferencji: obrady plenarne i obrady panelowe, 
• materiały konferencyjne (referaty w języku polskim lub angielskim będą 

recenzowane, a następnie wydane w formie opracowania monograficznego w serii 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 
(lista B – KBN – 6 pkt.), 

• rejsy promami, wycieczki z polskim przewodnikiem, 
• koszty trzech noclegów), dopłata do kabiny jednoosobowej wynosi 600 zł 

(ograniczona liczba kabin jednoosobowych), 
• wyżywienie 
• ubezpieczenie KL i NNW 

− opłata za opublikowanie artykułu polskojęzycznego bez udziału w konferencji 
– 650 zł  

− opłata za opublikowanie artykułu anglojęzycznego bez udziału w konferencji 
– 550 zł 

Uwaga! Opłata za opublikowanie drugiego artykułu  
tego samego Autora – 450 zł 

− rejestracja poprzez stronę konferencji www.lacznosc.wzieu.pl 
− artykuły należy przesyłać elektronicznie na adres mailowy: 

referatylacznosc@wzieu.pl; 
− opłaty prosimy wnosić na konto: 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 ”0123” wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika. 

Sekretariat konferencji: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin 
dr Anna Drab-Kurowska 0 509 39 55 99 lub (091) 44 43 168 pok. 403 

dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka  0 692 43 25 27 lub (091) 44 43 159 pok. 405 
fax: (0 91) 44 43 129 

e-mail: lacznosc@wzieu.pl 
strona internetowa: 

http://www.lacznosc.wzieu.pl 
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PROGRAM KONFERENCJI 
Mariefred – Sodertalje – Sigtuna –  

Uppsala – najstarszy Uniwersytet  
w Skandynawii 

1 dzień - 21 maja 2016 (sobota) 
godz. 7.30 - wyjazd Uczestników Konferencji ze Szczecina do Gdańska 
godz.16.00 - spotkanie na Terminalu Promowym w Gdańsku 
godz.18.00 - wyjście promu w morze 
godz.18.30 – 20.00 KONFERENCJA  
godz.20.00 - uroczysta kolacja w restauracji 
nocleg na promie 
2 dzień - 22 maja 2016 (niedziela)  
godz.8.00 - śniadanie 
godz.9.00 – 12.00  KONFERENCJA 
godz.12.00 - lunch w restauracji 
godz.13.00 - przyjście promu do Nynashamn 
godz.13.30 - wyjazd autokarem do Mariefred - zwiedzanie XVI w zamku GRIPSHOLM 
/miejsce urodzenia Zygmunta III Wazy - króla Szwecji i Polski,  z największą w  Europie 
kolekcją 4000 portretów, spacer malowniczymi uliczkami Mariefred, przejazd przez Sodertalje 
- krótki spacer deptakiem  
godz.19.00 powrót na prom,  
godz. 19.00 – kolacja 
godz. 20.00 - możliwość nocnego spaceru po Nynashamn 
nocleg na promie 
3 dzień - 23 maja 2016 (poniedziałek) 
godz.6.30 - śniadanie 
godz.7.30 - wyjazd do Sigtuny i Uppsali 
godz.9.00 - Sigtuna – jedno z najstarszych miast z X wieku, spacer deptakiem w drewnianej 
zabudowie, najmniejszy w Europie drewniany ratusz z XVII wieku 
godz.10.00- przejazd do Uppsali -I stolicy Szwecji   
godz. 12.00 -15.00  – KONFERNCJA  na UNIWERSYTECIE - spotkanie w auli, 
zwiedzanie biblioteki CAROLINA REDIVIVA - wśród zbiorów m.in. tablice astronomiczne  
z zapiskami M. Kopernika, Historia Polski J. Długosza. 
godz.15.00 - powrót przez Sztokholm do Nynashamn 
godz.17.00 - zaokrętowanie na prom 
godz.17.30 -20.00 - KONFERENCJA  
godz. 20.00 - kolacja 
nocleg na promie 
4 dzień - 24 maja 2016 (wtorek) 
godz.9.00 śniadanie serwowane 
godz. 10.00 -12.00 KONFERENCJA  
godz. 12.30 - lunch 
godz. 13.00  - przyjście promu do Gdańska 
/zakończenie imprezy/ 
godz.13.30  - 20.30 - przejazd autokarem do Szczecina 
 

TEMATYKA KONFERENCJI 
 

E-gospodarka 
 

• istota e-gospodarki 
• rozwój e-gospodarki w Polsce  
• social media w e-gospodarce 

 
Gospodarka elektroniczna 

 
• istota gospodarki elektronicznej 
• rozwiązania e-biznesowe w gospodarce 
• narzędzia służące modelowaniu procesów biznesowych 

 
Kapitał ludzki w  e-gospodarce 

 
• e-praca   
• nowoczesna komunikacja w organizacji 
• zarządzanie wiedzą w e-gospodarce 
 

Nowe technologie elektroniczne  
w sferze społecznej i edukacji 

 
• e-zdrowie,  
• e-administracja  
• e-nauczanie 

 
Kierunki rozwoju ery informacyjnej 

 
• innowacyjność społeczeństwa informacyjnego 
• zapobieganie przestępczości elektronicznej 
• modele rozwoju  społeczeństwa informacyjnego 

 


