
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział Wojewódzki w Szczecinie

zapraszają 

w gospodarce opartej na wiedzy

Ekonomiczno-społeczne 
i techniczne wartości

KONFERENCJA NAUKOWA

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

2. Warunki uczestnictwa

1. Kalendarium

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

15.12.2013 - zgłoszenie udziału w konferencji (karta zgłoszenia 
                   w załączeniu oraz dostępna na stronie internetowej 
                   konferencji www.lacznosc.wzieu.pl)
10.01.2014 - termin nadsyłania referatów (wymogi edytorskie dostępne 
                   na stronie internetowej konferencji)
28.02.2014 - informacje dotyczące zakwalifikowania referatów
15.03.2014 - wniesienie opłaty konferencyjnej
31.05-3.06.2014 - konferencja

-opłata konferencyjna w wysokości  2250,- 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) – 6 pkt. wg klasyfikacji ubiegłorocznej),
·rejsy promami,
·wycieczki z polskim przewodnikiem,
·koszty trzech noclegów, 
·uroczyste kolacje;
-opłata za opublikowanie artykułu bez udziału w konferencji wynosi 850 zł brutto;
-artykuły i zgłoszenia należy przesyłać na adres sekretariatu konferencji 
z dopiskiem "Konferencja Łączności 2014" 
lub elektronicznie na adres mailowy: lacznosc@wzieu.pl;
-opłaty prosimy wnosić na konto: PTE OW w Szczecinie, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, 
nr konta: 73 1030 1276 0000 0000 8352 0051 
z dopiskiem "Konferencja Łączności 2014” wraz z imieniem i nazwiskiem.
-W PRZYPADKU WPŁATY DO 31.12.2013 ROKU – ZNIŻKA 200 ZŁ

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 
dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka  0 692 43 25 27 lub (091) 44 43 159 
fax: (0 91) 44 43 129
e-mail: lacznosc@wzieu.pl

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

SZCZECIN - SZTOKHOLM – WYSPY ALANDZKIE
31.05-3.06.2014 r.



Archipelagiem Sztokholmskim
SZTOKHOLM - WYSPY  ALANDZKIE

08.00-10.30 śniadanie 
10.30-12.00 obrady konferencyjne

12.00-12.30 podsumowanie i zakończenie konferencji
13.00 przyjście promu do Gdańska

         Przejazd do Szczecina

Nowa Gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne
·polityka państwa w zakresie rozwoju Nowej Gospodarki

·zarządzanie wiedzą w tradycyjnych i wirtualnych podmiotach 
 gospodarczych i instytucjach 

·kapitał ludzki i jego znaczenie w Nowej Gospodarce

Wartości w Nowej Gospodarce
·wartości ekonomiczne w Nowej Gospodarce
·wartości społeczne w Nowej Gospodarce
·wartości techniczne w Nowej Gospodarce

Gospodarka elektroniczna
·istota gospodarki elektronicznej

·rozwiązania e-biznesowe w gospodarce
·narzędzia służące modelowaniu procesów biznesowych

·kierunki rozwoju gospodarki elektronicznej 
(determinanty rozwoju gospodarki elektronicznej)

Technologie informacyjno-komunikacyjne w rozwoju regionów
·rozwój e-administracji

·zarządzanie e-usługami w administracji publicznej
·prawne aspekty e-administracji

Kierunki rozwoju ery informacyjnej
·innowacyjność społeczeństwa informacyjnego

·nowoczesna edukacja
·strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

TEMATYKA KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

8.30    wyjazd uczestników ze Szczecina do Gdańska
16.30  spotkanie uczestników na Bazie Promowej w Gdańsku
17.00  zaokrętowanie na prom Polferries - SCANDINAVIA
18.00  wyjście promu z Gdańska
18.00 – 18.30 uroczyste otwarcie konferencji
18.30-19.45 obrady plenarne
20.00  uroczysta kolacja 
            nocleg na promie

08.00-10.00 śniadanie 
10.00-12.30 obrady konferencyjne
12.30  lunch
13.00  przyjście promu do Nynäshamn
            przejazd autokarem do Sztokholmu - zwiedzanie
16.30  przyjazd na terminal promowy Viking Line, zaokrętowanie na prom
18.00  wyjście promu CINDERELLA ze Sztokholmu - prom płynie 
            Archipelagiem Sztokholmskim – 24 tys. wysp  
18.00-20.30 obrady konferencyjne
20.30  kolacja  - specjały kuchni skandynawskiej 
            nocleg na promie

06.30 /czas polski/ przyjście promu do Mariehamn - jedynego miasta 
            Wysp Alandzkich - położonego na półwyspie o szerokości 1 km 
06.45  spacer z pilotem po Mariehamn –mieście tysiąca lip 
08.15  powrót na prom CINDERELLA
08.30  wyjście promu z Mariehamn
08.15-10.00 śniadanie 
            rejs powrotny wśród malowniczych wysp archipelagu  (12.00-15.30)
10.00-15.00 obrady panelowe
15.30  przyjście promu do Sztokholmu, przejazd do Nynäshamn
17.00  zaokrętowanie na prom SCANDINAVIA
17.30-18.30 obrady konferencyjne
19.00  kolacja
            nocleg na promie

1 dzień – 31.05.2014 r. 

 2 dzień – 1.06.2014 r.

3 dzień – 2.06.2014 r.

4 dzień – 3.06.2014 r.
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