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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

„Współczesne problemy bankowości i finansów z perspektywy 

studentów, doktorantów i praktyków”  

 

SZCZECIN, 8 MAJA 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: 

Koło Naukowe „Euroeconomicus” 

Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych  

WZIEU US 

 

€uroeconomicus
K o ł o  N a u k o w e  F i n a n s i s t ó w

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński

 



Cele konferencji 

- wymiana wyników badań i poglądów między studentami, doktorantami i 

przedstawicielami banków, 

- pogłębienie wiedzy na temat współczesnych problemów bankowości i finansów,   

- wspieranie procesów naukowych oraz dydaktycznych poprzez uczestnictwo i 

zaangażowanie w pracach organizacyjnych studentów oraz doktorantów. 

 

Zakres tematyczny 

Konferencja poświecona jest współczesnym zagadnieniom z dyscypliny finansów, 

w tym problemom: 

 bankowości; 

 finansów publicznych; 

 finansów osobistych i finansów gospodarstw domowych; 

 finansów ubezpieczeń; 

 finansów międzynarodowych; 

 finansów przedsiębiorstw. 

 

Artykuł należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi stanowiącymi 

załącznik do niniejszej ulotki. 

 

Możliwość wygłoszenia referatu – prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu preferowaną 

formę udziału. 

 

Zgłoszone artykuły po otrzymaniu pozytywnej recenzji zostaną 

opublikowane. 

 

 

 

 

 

 

Rada Programowa 

 

prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński, Wydział 

Zarządzania i Ekonomiki Usług; Katedra Bankowości i Finansów 

Porównawczych; 

dr hab. prof. US Beata Świecka, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania 

i Ekonomiki Usług; Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych; 

dr Przemysław Pluskota, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i 

Ekonomiki Usług; Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych; 

dr Robert Rumiński, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 

Usług; Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych; 

Kontakt 

 

Zgłoszenia uczestnictwa oraz pytania proszę kierować na e-mail: knf@wzieu.pl 

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Kamińska,  

e-mail: kamińska.agnieszka10@gmail.com,  

Facebook: https://www.facebook.com/agnieszka.kaminska.144734 

 

Ważniejsze terminy 

21.04.2014 – zgłoszenie udziału; 

21.04.2014 – przesłanie gotowego  artykułu; 

21.04.2014 – uiszczenie opłaty; 

08.05.2014 – konferencja naukowa „Współczesne problemy bankowości  

i finansów”; 

 

Formy i koszt udziału 

Koszt udziału wraz z publikacją   200  zł 

Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia  21 kwietnia 2014 r. na konto 

bankowe: 

ING Bank Śląski, 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 

W tytule zapłaty prosimy podać numer subkonta „0142” 
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