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Katedra  Prognoz  i  Analiz  Gospodarczych  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocławiu  serdecznie 

zaprasza na 

VIII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

PT. „PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU FIRMĄ”

organizowaną w dniach  21–23.09.2009 r. w Polanicy Zdroju

w hotelu „Sana”

Podstawowe cele konferencji są następujące:

 prezentacja  problemów prognostycznych  związanych z działalnością  przedsiębiorstw,  banków i 

innych jednostek,

 prezentacja  metod ich rozwiązywania.

Zgłoszenie  udziału  w  konferencji  wraz  z  propozycją  referatu  lub  komunikatu  za  pomocą  karty 

zgłoszeniowej  oraz  streszczenia  prosimy  dokonywać  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej lub 

przesłać na adres Katedry. 

Terminarz prac organizacyjnych:

Zgłoszenie udziału w konferencji do 15.04.2009
Zgłoszenie tytułu referatu, przesłanie streszczenia do 31.05.2009

Dokonanie opłaty za konferencję (lub publikację referatu) do 15.06.2009

Prosimy o dostarczenie referatów i komunikatów (wraz z płytą CD) w trakcie konferencji. Po uzyskaniu 

pozytywnej  recenzji  zostaną  opublikowane  w  materiałach  pokonferencyjnych  wydanych  przez 

Uniwersytet  Ekonomiczny  we  Wrocławiu  (6  punktów).  Referaty  będą  przedstawiane  podczas  sesji 

panelowych oraz – w zależności od liczby uczestników w konferencji – sesji posterowych. 

Koszty uczestnictwa(w PLN)

Opłata konferencyjna (zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym*) 1200
Opłata konferencyjna (zakwaterowanie w pokoju dwu- lub trzyosobowym) 1050
* z uwagi na ograniczoną liczbę pokoi jednoosobowych, pokoje będą przydzielane w kolejności zgłoszeń.

Opłata konferencyjna obejmuje:

http://www.ue.wroc.pl/jednostki/katedra_prognoz_i_analiz_gospodarczych.html
mailto:prognozy2009@ue.wroc.pl
http://www.sana.polanica.pl/
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- zakwaterowanie i wyżywienie,

- tom Prac Naukowych UE, 

- imprezy towarzyszące.

Opłatę prosimy przelać na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Bank Zachodni WBK SA 17. oddział we Wrocławiu

07 1090 2529 0000 0006 3400 0503 z dopiskiem: PROGDEM 2009, nazwisko i imię uczestnika. 

Dodatkowych informacji udziela sekretarz konferencji dr Ewa Szabela-Pasierbińska, tel. 71 36 80 363, 71 

36 80 341 (sekretariat Katedry), prognozy2009@ue.wroc.pl

Szczegółowe  informacje  dotyczące  organizowanej  konferencji  zostaną  przekazane  w  terminie 

późniejszym oraz będą umieszczane na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

www.ue.wroc.pl/wspolpraca/2258/konferencje_organizowane_w_2009_r.html

W oczekiwaniu na miłe i owocne spotkanie

Prof. dr hab. Paweł Dittmann 

Kierownik Katedry, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
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