Rada Programowa Konferencji

Konferencja organizowana jest
w ramach projektu „100 lat
bankowości z Polsce”.

Komitet Naukowy
dr hab., prof. UJK Andrzej Szplit
dr Michał Adam Leśniewski

Ważne daty

dr Agnieszka Piotrowska-Piątek

1

Zgłoszenie udziału

do 04.09.2018 r.

dr Marcin Szplit

2

Akceptacja zgłoszonego
artykułu

do 10.09.2018 r.

Sekretarz – dr Wiktor Krasa

3

Przesłanie artykułu
na platformę wydawnictwa

do 30.10.2018 r.

e-mail: wiktor.krasa@wseip.edu.pl
tel. 41/ 366-93-69

Komitet organizacyjny
Przewodniczący – dr Łukasz Baratyński
Sekretarz – mgr Agnieszka Zenka-Zganiacz
e-mail: kielce@tnoik.org
tel: 41/366-93-36

Mapa dojazdu

Ogólnopolska
Konferencja Naukowa
Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa Oddział w Kielcach
zaprasza na konferencję naukową
pt.:

Banki – wczoraj, dziś,
jutro. Ewolucja sektora
bankowego po 1918 r.
Konferencja odbędzie się w Kielcach 26 września 2018 r.

Partnerzy

Podstawowe obszary tematyczne

Szanowni Państwo,

Zgłoszenie udziału z referatem

1. Historia i ewolucja bankowości centralnej w Polsce

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział

Osoby, które zadeklarują uczestnictwo z referatem proszone są

2. Rola systemu bankowego w kształtowaniu polityki społecz-

w Kielcach zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt.

o przysłanie krótkiego streszczenia (4-5 zdań zawierających cel

nej i gospodarczej państwa
3. Zarządzanie zasobami współczesnego banku – dylematy
i wyzwania

i metodę opracowania).

Banki – wczoraj, dziś, jutro. Ewolucja sektora
bankowego po 1918 r.

4. Nadzór korporacyjny w systemie bankowym

Szczegółowe informacje nt. wymogów edytorskich i redakcyjnych wydawnictwa zamieszczone są na stronie:

www.miscellanea.ujk.edu.pl

5. Innowacje w sektorze bankowym
6. Marketing bankowy i finansowy
7. Etyka w bankowości

Ramowy Program Konferencji
9.30-10.00 – rejestracja uczestników
10.00-10.15 – otwarcie konferencji
10.15-11.45 – sesja plenarna
11.45-12.00 – przerwa kawowa
12.00-13.30 – sesja tematyczna
13.30-14.00 – lunch
14.00-15.30 – sesja tematyczna
15.30-15.45 – przerwa kawowa
15.45-17.15 – sesja tematyczna
17.15-17.30 – podsumowanie i zakończenie konferencji

Konferencja odbędzie się 26.09.2018 r. w budynku Wyższej
Szkoły Ekonomii, Prawa i Administracji w Kielcach przy
ul. Jagiellońskiej 109 A.
Mamy nadzieję, że z uwagi na aktualność problematyki będącej
przedmiotem konferencji oraz planowaną publikację artykułów
w czasopiśmie Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”
(lista B MNiSzW, 9 pkt.) konferencja spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Warunki uczestnictwa
Udział w konferencji jest bezpłatny. Kartę zgłoszeniową można przesłać na:
e-mail: kielce@tnoik.org lub pocztą tradycyjną:
TNOIK Oddział Kielce
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A, pokój 129

Materiały konferencyjne
Artykuły po pozytywnych recenzjach zostaną wydrukowane
w czasopiśmie Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”.
Wydawnictwo przekazane zostanie do 30.03.2019 r.

