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Szanowni Państwo,  

 

W imieniu Organizatorów mam zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji 
naukowej pt. „Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych” 
organizowanej przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Wydziału Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy współudziale Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Finansów we Wrocławiu.  

Miejsce i termin  konferencji 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 3-5 września 2012 r. w Miliczu 

Hotel „Libero”  
ul. Kościuszki 2 
56-300 Milicz  
woj. Dolnośląskie 
tel.: 0048 71  383-13-90 
www.hotel-libero.pl 
e-mail: hotel@hotel-libero.pl 
 

Cele i tematyka konferencji  

 

• prezentacja dorobku naukowego, przegląd praktyk oraz dysku
gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych i kulturowyc
gospodarce; 

• stworzenie szerokiej platformy do dyskusji naukowców, samorzą
determinantami kształtującymi rozwój społeczno-gospodarczy w n

• przedstawienie problematyki gospodarowania przestrzennego za
praktycznym; 

• kryzys finansowy i jego skutki społeczno-gospodarcze;  

• rozwój przestrzenny, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ro
 

Rada programowa 

 

prof. dr hab. Stanisław Korenik 
RNDr. Miloslav Šašek, CSc.  
prof. dr hab. Kazimiera Wilk 
prof. zw.  dr hab. Krystian Heffner 
prof dr hab. Eugeniusz Wojciechowski 
 
 
sja na temat przemian społecznych, 
h zachodzących we współ zesnuje 

dowców oraz służb publicznych nad 
owych realiach gospodarczych; 

równo w ujęciu teoretycznym, jak i 

zwoju lokalnego i regionalnego; 

http://www.eholiday.pl/red-ll8802-1.html
http://www.hotel-libero.pl/images_at/1.jpg
http://www.hotel-libero.pl/images_at/45.jpg
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Koszt konferencji  

 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 670 zł i obejmuje  koszt dwóch noclegów, wyżywienia, komplet 
materiałów konferencyjnych, publikację) należy uiścić  na konto: 

 
PEKAO Bank Pekao S.A. 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601 

z dopiskiem „Metropolia”, imię i nazwisko uczestnika konferencji 

Obiad 

Panel III Prezentacje artykułów 
 

3 września 2012 r. 
16.00 – akredytacja  uczestników Konferencji  
18.00 – kolacja w plenerze - grill  

4- września 2012 r. 
Śniadanie  

Panel I Prezentacje artykułów Panel II Prezentacje artykułów 
 

Sesja plenarna 

Panel IV Prezentacje artykułów 
 

Kończąca obrady sesja plenarna 

Przerwa kawowa 

Uroczysta kolacja 

5- września 2012 r. 
Śniadanie i wyjazd uczestników  

 

Przerwa kawowa 
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Referaty  

 

Artykuły naukowe przygotowane wg załączonych wymogów edytorskich należy dostarczyć w wersji 
elektronicznej oraz w jednym egzemplarzu wydrukowanym na wskazany wcześniej adres lub osobiście, jednak nie 
później niż do dnia 5 września 2012 roku. 

Artykuły zatwierdzone przez Radę Programową Konferencji oraz pozytywnie zaopiniowane przez 
zewnętrznych recenzentów zostaną wydane w Bibliotece Regionalisty Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. 

Zgłoszenia  

 
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa wraz z 

tytułem referatu do dnia 20 kwietnia 2012 r. na adres Sekretariatu Konferencji oraz pocztą elektroniczną na 
adres: anna.sniezyk@ue.wroc.pl. 
Otrzymane zgłoszenia będą potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 
  
Sekretariat  Konferencji     Kierownictwo  naukowe  konferencji 
 

Dr Anna Mempel-Śnieżyk – Sekretarz Konferencji   Prof. dr hab. Stanisław Korenik 

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej 
Wydział Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel.: 071 36 80 862 lub 36 80 212, fax: 071 36 80 224 
e-mail: anna.sniezyk@ue.wroc.pl  

 

Kalendarium przygotowań 

 
Zgłoszenie udziału, propozycji tytułu referatu         do 20 kwietnia 2012 r. 
Termin nadsyłania referatów       do 3-5 września 2012 r.  
Opłatę konferencyjną  w wysokości 670 zł     do 15 czerwca 2012 r. 
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