
 

PROGRAM KONFERECJI 

09:00 - 10:00    Rejestracja uczestników 

10:00 - 11:30    Rozpoczęcie konferencji oraz wystąpienia w sesji plenarnej (sala 111) 

 Uroczyste otwarcie 

 Why is monetary policy inefficient,                                                                                                                           
prof. Louis-Philippe Rochon z Laurentian University (Kanada) 

 Hayek vs bitcoin - kryptowaluty a denacjonalizacja pieniądza,                                                         
dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP 

11:30 - 12:00    Integracja podczas przerwy kawowej 

12:00 - 13:30    Sesje tematyczne 

GOSPODARKA 
(sala 306) 

 Ocena efektywności zarządzania 
długiem lokalnym w Polsce 

 Impact of the market abuse 
regulation on the value of 
investments in derivatives published 
in the financial statements of the 
companies listed on the Warsaw 
Stock Exchange (GPW) 

 Wpływ niskich stóp procentowych 
na zadłużenie polskich spółek 
giełdowych 

 Rozwój społeczno-gospodarczy 
regionów w Polsce w latach 2007-
2013, a realizacja polityki spójności 
Unii Europejskiej 

TECHNOLOGIA 
(sala 303) 

 Changes in the employment 
structure caused by the 
development of automation 
technology 

 Rozwój rachunkowości a 
cyberprzestrzeń w społeczeństwie 
sieci 

 Wyzwania związane z 
wprowadzaniem usług 
telemedycznych w Polsce. Badanie 
prywatnych operatorów 
medycznych 

 SEM, SEO i PPC - czym są i dlaczego 
Internet jest bardzo dobrym 
źródłem pozyskania klienta i 
budowania wizerunku 

 

SPOŁECZEŃSTWO 
(sala 307) 

 Polityka makroekonomiczna 
Niemiec w latach 1990-2018 

 Charakterystyka studiów 
doktoranckich oraz wybrane 
trudności w funkcjonowaniu 
samorządności 
doktoranckiej w obszarze 
nauk ekonomicznych 

 Dostępność do usług 
medycznych w Polsce 

 Społeczna odpowiedzialność 
uczelni 

 



 

PROGRAM KONFERENCJI (cd.) 

13:30 - 14:30    Sesja plakatowa. Integracja podczas przerwy obiadowej. 

14:30 - 15:30    Sesje tematyczne 

GOSPODARKA 
(sala 306) 

 Zarys współpracy gospodarczej 
Polski oraz Korei Południowej 

 Bezpieczeństwo energetyczne a 
własność państwowa 

 Gmina samowystarczalna 
energetycznie - przyszłość 
lokalnego systemu planowania 
energetycznego w jednostkach 
samorządu terytorialnego 

TECHNOLOGIA 
(sala 303) 

 Rzeczywistość rozszerzona jako 
radykalna innowacja – omówienie 
koncepcji 

 Doświadczenia zakupowe jako główna 
determinanta kreowania zaufania w 
handlu 

 Sieć biznesowa jako spektrum 
komunikacji - na przykładzie 
technologii BIM w Polsce 

SPOŁECZEŃSTWO 
(sala 307) 

 Uczelnie galicyjskie doby 
autonomii 

 Ekonomiczne koszty 
japońskiej polityki migracyjnej 

 Zabezpieczenie emerytalne w 
krajach protestanckich na 
przykładzie Estonii i Łotwy 

 

15:30 - 16:00    Integracja podczas przerwy kawowej 

16:00 - 17:30    Sesja z praktykami biznesu (sala 111) 

 Współtworzenie produktów z konsumentami - Case Study Chias                                             
Chias Brothers Europe Sp. z o. o.  

 Wsparcie startupów przy pomocy instrumentów finansowych,                                             
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego 

  Świat z perspektywy Franklin Templeton                                                                                            
Franklin Templeton Investments Poland  

 

17:30 - 17:50    Uroczyste zakończenie + rozdanie certyfikatów oraz prezentów (sala 111) 

 


