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Koło Naukowe Łączności 
Serdecznie zaprasza na 

XI Międzynarodową Konferencję Naukową 
 

Problemy społeczno - gospodarcze regionów przygranicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania 

 
 

Celem tego wydarzenia jest dyskusja o integracji obszarów przygranicznych w szerokim tego słowa 
znaczeniu - od współpracy ekonomicznej, poprzez kulturalną po działania natury społecznej. 
 
W gronie profesjonalistów, którym zagadnienia, szczególnie te dotyczące rozwoju regionalnego są 
doskonale znane, z pewnością znajdziemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Natomiast o specyfice 
i niepowtarzalności swych Euroregionów przekonywać będą goście, nie tylko z Polski, ale i innych 
zakątków Europy. A wszystko po to, by lepiej się poznać, poszerzyć horyzonty i "zbudować most" 
ponad granicami, promując przy tym własną tożsamość. 

 
Tematyka konferencji: 

Problematyka rozwoju regionalnego jest na tyle szeroka, iż postanowiliśmy ująć ją w wielu aspektach, 
które z pewnością odniosą się do Państwa zainteresowań: 
 
Z Euroregionem w tle: 
 

1. Instytucje wspierające rozwój regionalny  
2. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw przyszłością gospodarki  
3. Dofinansowania z Unii Europejskiej 
4. Komunikacja w Euroregionach 
5. Współpraca transgraniczna w Polsce i w Europie 
6. Wpływ informatyki na rozwój Euroregionu 
7. Wymiana handlowa między Euroregionami 
8. Wspólna polityka ochrony środowiska w Euroregionach 
9. Różnice i podobieństwa kulturowe w Euroregionach 
10. Gminny outsourcing 
11. Zmiany demograficzne w Euroregionach 
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Program 
 
Projekt realizowany jest w dwóch częściach:  

1. Konferencja naukowa – 6 grudnia 2007 r. (Szczecin - Budynek WZiEU) 
2. Warsztaty studenckie – 7 grudnia 2007 r. (Ośrodek w miejscowości nadmorskiej) 

 
Opłaty 
 
Organizatorzy przewidują opłatę w wysokości 250zł dla studentów oraz 300zł dla pracowników 
naukowych. 
Opłata za publikację pokonferencyjną wynosi 50 zł.  
 
Terminy 
 
Zgłoszenia należy przesyłać do 18 listopada 2007 r. na adres e-mail: knl@wzieu.pl                                            
Termin uiszczania opłat mija 26 listopada 2007 r. 
Na referaty i prezentacje czekamy do 30 listopada 2007 r. 
 
Wszelkich informacji udziela: 
 
Małgorzata Paciejewska – Prezes Koła Naukowego Łączności 
Tel. 0 - 501 – 614 - 589  
e-mail: knl@wzieu.pl                                                    
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