POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE W ZIELONEJ GÓRZE
ORAZ
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A ROZWÓJ GOSPODARCZY
Zielona Góra, 3-4 grudnia 2015 r.

KOMUNIKAT I
Konferencja odbędzie się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego,
prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego.
Przewodniczący Rady Naukowej: dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ, Prezes PTE Zielona Góra,
Wiceprezes Zarządu Krajowego PTE.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Maria Agnieszka Paszkowicz, UZ, PTE Zielona
Góra.
Tytuł konferencji jest taki sam, jak hasło aktualnej XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Cele konferencji:
1. Wsparcie młodych Lubuszan oraz ich koleżanek i kolegów z całego kraju – uczestników XXIX
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (OWE) – w pogłębianiu wiedzy związanej z tematyką
bieżącej edycji Olimpiady, dotyczącej istotnych problemów polityki społecznej
i gospodarczej, jakimi są nierówności społeczne oraz rozwój gospodarczy - oraz wzajemnych
relacji między nimi.
2. Interdyscyplinarna analiza zagadnień teoretycznych i praktycznych w zakresie nierówności
społecznych, rozwoju gospodarczego oraz współzależności między nimi.
3. Upowszechnienie międzynarodowego dorobku naukowo-badawczego dotyczącego
nierówności społecznych i rozwoju gospodarczego, wymiana poglądów i doświadczeń
w obszarze tej problematyki.

Obszary problemowe konferencji:
1.
2.
3.

Nierówności społeczne, rozwój gospodarczy – teoria i praktyka.
Nierówności społeczne, rozwój gospodarczy – przyczyny, skutki, tendencje.
Nierówności: regionalne; dochodowe; na rynku pracy; zdrowotne; płci; wykształcenia;
wynikające z uprzedzeń i dyskryminacji; władzy; rasowe; w bogactwach materialnych; inne.
4. Kumulowanie nierówności, prekariat.
5. Związki między rozwojem gospodarczym i nierównościami społecznymi.
6. Nierówności społeczne i rozwój gospodarczy w Polsce i na świecie – w ujęciu lokalnym,
regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
7. Pomiar nierówności społecznych i rozwoju gospodarczego.
8. Nierówności społeczne a dobrobyt społeczny.
9. Przeciwdziałanie nierównościom – zawsze, wszędzie, do jakiego poziomu?
10. Nierówności społeczne – zagrożenie czy element pobudzający konkurencyjność?
11. Historyczne uwarunkowania nierówności społecznych i rozwoju gospodarczego.
12. Rola banków w aspekcie nierówności społecznych i rozwoju gospodarczego – w ujęciu
lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Do udziału w konferencji zapraszamy teoretyków i praktyków: naukowców, przedstawicieli
biznesu, bankowości, władz samorządowych, podmiotów publicznych, organizacji
pozarządowych, wykładowców i studentów, uczniów biorących udział w OWE i ich nauczycieliopiekunów oraz inne zainteresowane osoby. Przewidujemy udział w konferencji naukowców
z zagranicy.
Informacje organizacyjne:
1. Zgłoszenia udziału w konferencji wraz ze streszczeniem przyjmujemy w wersji elektronicznej
do 6 listopada 2015 r. na adres e-mail: biuro@ptezg.pl. W tytule korespondencji prosimy
podać: konferencja-pte. Na podstawie przysłanych zgłoszeń na dzień konferencji zostanie
przygotowana książka streszczeń (proceedings). Pliki zgłoszenia znajdują się na stronie
internetowej PTE Zielona Góra: www.ptezg.pl.
2. Pełne teksty artykułów prosimy nadsyłać do 15 stycznia 2016 r. na adres e-mail:
biuro@ptezg.pl. W tytule korespondencji prosimy podać: konferencja-pte. Wymogi odnośnie
do formatowania dokumentów oraz oświadczenia autorów znajdują się na stronie
internetowej: www.ptezg.pl. Artykuły będą publikowane w Zeszytach Naukowych PTE
w Zielonej Górze – po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów.
3. Udział w konferencji jest bezpłatny.
4. Kontakt z organizatorami: e-mail: biuro@ptezg.pl, tel/fax: 68 320 25 89, 68 327 04 19.
5. Konferencji towarzyszyć będzie posiedzenie Zarządu Krajowego PTE, które będzie miało
miejsce 4 grudnia 2015 r. (piątek) w siedzibie PTE Zielona Góra, ul. Żeromskiego 3.
6. Organizatorzy nie zapewniają noclegów, ale pracują nad wynegocjowaniem zniżek dla
uczestników Konferencji. Informacje na temat możliwości zakwaterowania można uzyskać
na stronie internetowej: www.ptezg.pl.

