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TEMATYKA KONFERENCJI
Konferencja jest kolejnym z cyklu wydarzeniem naukowym organizowanym przez WNE UW
we współpracy z NBP poświęconym tematyce perspektyw i wyzwań integracji ekonomicznej
i pieniężnej w Unii Europejskiej. Podczas konferencji prezentowane będą prace badawcze dotyczące gospodarczych i społecznych uwarunkowań rozwoju oraz konkurencyjności UE i strefy
euro. W rdzeniu tematyki konferencji mieszczą się również zagadnienia dotyczące mechanizmów
antykryzysowych i regulacji na rzecz trwałości integracji europejskiej. Mile widziana będzie interdyscyplinarna optyka badawcza, łącząca perspektywę nauk ekonomicznych z innymi naukami
społecznymi, w tym uwzględniająca znaczenie społecznych, kulturowych, prawnych, politycznych i marketingowych wyzwań integracji ekonomicznej i pieniężnej w Europie. Tematyka konferencji obejmuje również m.in. następujące zagadnienia:
• Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej Przyszłość Unii Europejskiej,
w tym przyszłość Unii Gospodarczej i Walutowej
• Determinanty konkurencyjności Unii Europejskiej
• UE i strefa euro wobec procesów społecznych i ekonomicznych gospodarki światowej
• Czynniki wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej
• Ekonomiczne i społeczne zróżnicowania w UE – źródła, konsekwencje, środki zaradcze
• Ryzyka ekonomiczne, społeczne i polityczne w Unii Europejskiej i streie euro
• Konkurencyjność UE w gospodarce światowej
• Koszty i korzyści uczestnictwa w streie euro – doświadczenia krajów członkowskich,
perspektywy dla Polski
• Strategia obecności Polski w UE
• Polska a strefa euro
• Nierównowagi makroekonomiczne w krajach strefy euro – przyczyny, skutki,
mechanizmy naprawcze i regulacyjne
• Koszty i korzyści uczestnictwa w streie euro – doświadczenia krajów członkowskich
• Polityki pieniężna w streie euro i przyszłość wspólnej waluty
• Metody i konsekwencje przezwyciężania kryzysu w streie euro
• Europejska integracja walutowa w światowej architekturze inansowej
• Wyzwania budżetu i polityki iskalnej UE
• Sytuacja i perspektywy sektora bankowego w UE
• Rola sektora bankowego (banków centralnych i banków komercyjnych) w kryzysie
ekonomiczno-inansowym – po stronie źródeł kryzysu oraz mechanizmów wychodzenia
z kryzysu
• Integracja rynków inansowych w UE
• Marketingowe, kulturowe, prawne i społeczne uwarunkowania integracji europejskiej.

www.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ I (26.09.2016)
„WYZWANIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ”
9:00 – 10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10:00 – 13:15 OBRADY PLENARNE
10:00 – 10:10 PRZYWITANIE GOŚCI I OTWARCIE KONFERENCJI
10:10 – 10:40 WYKŁAD OTWIERAJĄCY
10:40 – 12:00 GOŚCIE SPECJALNI KONFERENCJI
12:00 – 12:45 DYSKUSJA Z UDZIAŁEM AUDYTORIUM
12:45 – 13:00 CENTRUM INFORMACJI O EURO NBP
13:00 – 13:45 LUNCH
13:45 – 16:15 OBRADY W 3 SEKCJACH TEMATYCZNYCH
16:15 – 17:00 OBRADY PLENARNE – PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

DZIEŃ II (27.09.2016)
„DOKĄD ZMIERZASZ EUROPO?
PERSPEKTYWY UE I STREFY EURO”
9:30 – 10:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10:30 – 10:45 PRZYWITANIE GOŚCI I OTWARCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI
10:45 – 11:50 WYKŁADY GOŚCI SPECJALNYCH I DYSKUSJA Z AUDYTORIUM
11:50 – 13:15 PERSPEKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ I STREFY EURO – WYKŁADY
WPROWADZAJĄCE DO DEBATY I DYSKUSJA Z AUDYTORIUM
13:15 – 14:00 LUNCH
14:00 – 15:30 DOKĄD ZMIERZASZ EUROPO? – DEBATA Z UDZIAŁEM AUDYTORIUM
15:30 – 15:45 PRZERWA KAWOWA
15:45 – 16:45 MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO – WYRÓŻNIONE PRACE
SŁUCHACZY STUDIÓW
16:45 – 17:20 GALA WRĘCZENIA DYPLOMÓW NAJLEPSZYM ABSOLWENTOM VII EDYCJI
STUDIÓW I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

www.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone

ZASADY PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁU NA KONFERENCJĘ
Pokłosiem konferencji będzie wydanie książki, zawierającej zbiór zrecenzowanych referatów naukowych
wraz z ich streszczeniami w języku angielskim.
Do publikacji będą przyjmowane teksty w języku polski oraz angielskim.
Objętość artykułu: od 22 do 30 tys. znaków ze spacjami, nie więcej niż 16 stron
(włączając w to streszczenia w języku polskim i angielskim, wykresy i tabele, bibliograię oraz przypisy).
Układ artykułu:
• Streszczenie w języku polskim – od 500 do 1500 znaków ze spacjami
• Streszczenie w języku angielskim – od 500 do 1500 znaków ze spacjami
• Wprowadzenie (sformułowanie celu, hipotezy, stosowanych metod, układu zawartości tekstu)
• Właściwa treść artykułu (z podziałem na sekcje główne i ewentualnie podsekcje 1 rzędu)
• Podsumowanie (synteza, wnioski, ewentualnie kierunki dalszych badań)
• Spis bibliograiczny
Wymogi techniczne:
• Teksty przygotowane w dokumencie Microsoft Ofice Word
(zgodność z wersją 2007 lub wyższą, rozszerzenia plików .doc lub .docx)
• Format A4
• Marginesy – symetryczne 2,5 cm
• Czcionka tekstu głównego – Calibri 12 pkt.
• Czcionka nagłówków I rzędu – Calibri 16 pkt., kapitaliki, pogrubione (bold)
• Czcionka nagłówków II rzędu – Calibri 14 pkt., kapitaliki, pogrubione (bold), kursywa
• Tekst wyjustowany (wyrównanie obustronne), bez wcięć akapitów
• Interlinia (odstęp miedzy wierszami) – 1,5
• Tabele i rysunki – z zachowaniem numeracji ciągłej w obrębie artykułu; wszystkie prezentacje graiczne (schematy,
rysunki, wykresy i in.) zatytułowane jako „rysunek”; tabele i rysunki tylko w odcieniach szarości, zamieszczone
w tekście we właściwym miejscu, nie wychodzące poza marginesy; czcionka w tabelach i na rysunkach
od 7 do 10 pkt.; Uwaga! Jeżeli w tekście występują rysunki, powinny one zostać dołączone do artykułu również
w osobnych, edytowalnych plikach (np. Excel), dających możliwości obróbki graicznej
• Odsyłacze do literatury – w tekście, w nawiasach okrągłych – zgodnie z The Chicago Manual of Style Author-Date
References; np.: (Kowalski 2007, 45-57); (Kowalski i Malinowski 2007, 45-57); (Kowalski et all. 2007, 45-57)
• Przypisy objaśniające – dolne, czcionka Calibri 9 pkt.
• Spis bibliograiczny – wg The Chicago Manual of Style
• Szczegółowe wskazówki dla autorów są umieszczone na stronie konferencji: www.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone

WAŻNE TERMINY
15.05.2016
18.05.2016
13.06.2016
05.07.2016
18.07.2016
16.09.2016
21.09.2016
26-27.09.2016

– przesłanie na adres eurozone@wne.uw.edu.pl wersji elektronicznej
FORMULARZA ZGŁOSZENIA (w przypadku zgłoszeń z referatem)
– przekazanie przez organizatorów informacji o tym, czy zgłoszone tematy referatów
mieszczą się w tematyce konferencji (o dopuszczeniu do publikacji i wygłoszenia referatu
decydować będą wyniki recenzji artykułów)
– przesłanie artykułu w wersji elektronicznej na adres e-mail: eurozone@wne.uw.edu.pl
(wraz z rysunkami i tabelami w osobnych plikach źródłowych) oraz oświadczenia
o autorstwie (wg wzoru ze strony www)
– informacja od organizatorów konferencji o zakwaliikowaniu artykułów do publikacji
(wyniki recenzji; przesłanie uwag do tekstów autorom)
– zakończenie procesu recenzji (przesłanie przez autorów poprawionych artykułów
zakwaliikowanych do publikacji)
– przesłanie uczestnikom konferencji uszczegółowionego programu konferencji
– ostateczny termin zgłaszania biernego uczestnictwa w konferencji (bez referatu)
– konferencja

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Dr Jarosław Górski
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
e-mail: eurozone@wne.uw.edu.pl

