1. Kalendarium

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

31.12.2017 - zgłoszenie udziału w konferencji (www.lacznosc.wzieu.pl)
15.01.2018 - termin nadsyłania referatów (wymogi edytorskie dostępne na stronie
internetowej konferencji)
28.02.2018- informacje dotyczące zakwalifikowania referatów (dostępne na stronie
internetowej konferencji)
15.03.2018 - wniesienie opłaty konferencyjnej
22.05 – 25.05.2018 - konferencja

Uniwersytet Szczeciński

Wy dz iał Zarz ąd zan ia i E k on o mi ki Usł u g

2. Warunki uczestnictwa
−

−
−
−
−

opłata konferencyjna w wysokości 2090,00 zł brutto obejmuje:
•
koszt udziału w konferencji
•
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) – 8 pkt.), Czasopismo Ekonomiczne Problemy Usług
indeksowane jest w bazach referencyjnych: BazEkon, Index
Copernicus, BazHum, Google Scholar.
•
rejsy promami,
•
wycieczki z polskim przewodnikiem,
•
koszty trzech noclegów, dopłata do kabiny/pokoju jednoosobowego wynosi 600 zł
(ograniczona ilość 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 – 450 zł
rejestracja poprzez stronę konferencji www.lacznosc.wzieu.pl
artykuły
należy
przesyłać
elektronicznie
na
adres
mailowy:
referatylacznosc@wzieu.pl;

ora z

Aalborg University

zapraszają do wzięcia udziału
w międzynarodowej konferencji naukowej

Cywilizacja informacyjna i jej oddziaływanie
na transformację gospodarczą i społeczną

Każdy z uczestników ma możliwość prezentacji swojego wystąpienia
w sesji plenarnej, panelowej lub posterowej, co zostanie
potwierdzone certyfikatem wystawionym
przez Organizatorów
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.
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

SZCZECIN – KOPENHAGA
22-25.05.2018

PROGRAM KONFERENCJI
1 dzień - 22 maja 2018 (wtorek)
11.00-12.00 akredytacja uczestników - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu
Szczecińskiego, ul. Cukrowa 8, Sala Rady Wydziału
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 autokarem ze Szczecina
21.00 spotkanie na terminalu promowym w Świnoujściu, zaokrętowanie na prom UnityLine
„Skania”
22.00 uroczysta kolacja w restauracji / nocleg na promie
2 dzień - 23 maja 2018 (środa)
06.30 przypłynięcie do Ystad
07.00-08.00 śniadanie
08.30 przejazd do Kopenhagi Mostem Oresund i tunelem pod wodą /16 km/
10.00-13.00 OBRADY na Aalborg University
13.00-13.45 LUNCH
13.45-16.00 OBRADY/SESJA POSTEROWA na Aalborg University
16.30 wizyta w muzeum Calsberg połączona z degustacją piwa
18.00 zakwaterowanie w hotelu *** w centrum Kopenhagi
19.00 kolacja w restauracji Ankara – bufet orientalny
czas wolny na deptaku Stroget
3 dzień - 24 maja 2018 (czwartek)
07.30-09.30 śniadanie
10.00 wyjazd z hotelu - przejazd duńską rivierą przez malownicze miejscowości położone nad
zatoką Sund do Helsingor, spacer wokół Kronborga zwanego zamkiem Hamleta, przeprawa
promowa do Helsinborga w Szwecji, zwiedzanie miasta: Ratusz, Zamek, Twierdza Karnan z
XIII w.
lunch w restauracji – bufet szwedzki
Przejazd do Lund – jednego z najstarszych miast Szwecji, zwiedzanie romańskiej Katedry z
XIw. spacer po Parku Uniwersyteckim, przejazd do Malmo – stolicy Skanii – spacer, przejazd
do Kaseberga – spacer do Ales Stenar - skandynawskie Stonehengen (58 bloków skalnych
ułożonych w kształcie łodzi nad morskim klifem ), przejazd do Ystad
21.30 zaokrętowanie na prom Polonia
22.00 kolacja
4 dzień - 25 maja 2018 (piątek)
06.45 przypłynięcie do Świnoujścia
07.00-08.00 śniadanie
08.30-10.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
10.00-11.30 przejazd do Szczecina

TEMATYKA KONFERENCJI

E-gospodarka
•
•
•
•
•

e-gospodarka i jej rozwój
zarządzanie wiedzą w e-gospodarce
ICT w e-gospodarce
modelowanie procesów biznesowych
przedsiębiorstwa sieciowe

E- usługi
•
•
•
•
•

usługi cyfrowe i ich rozwój
zastosowania e-usług w gospodarce
innowacyjność e-usług
modele rozwoju e-usług
narzędzia służące modelowaniu e-usług

Społeczeństwo w e-gospodarce
•
•
•
•

społeczna wiedza o e-usługach i ich dostępność
problemy wykluczenia cyfrowego
social media w e-gospodarce
problemy przestępczości elektronicznej

Nowe technologie w sferze społecznej i edukacji
•
•
•

e-health
e-government
e-learning

Kierunki rozwoju cywilizacji informacyjnej

