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ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMOWE KONFERENCJI
Kwestia szeroko rozumianego bezpieczeństwa gospodarczego nabiera szczególnego znaczenia w dobie silnej internacjonalizacji
i globalizacji procesów ekonomicznych. A jednocześnie zagadnienie to dotyczy wszystkich podmiotów, zarówno osób fizycznych jak
i prawnych. Natomiast już wiek XX dobitnie udowodnił, że siła gospodarcza państwa, obok potencjału militarnego, umożliwia mu
przeciwstawienie się wszelakiego rodzaju zagrożeniom zewnętrznym. Stabilność zaś i bezpieczeństwo rynku wewnętrznego silnie
wspomaga rozwój kapitału społecznego. Te oraz pokrewne zagadnienia wymagają wciąż ponawianej refleksji naukowej. Rozważaniom tym mają posłużyć obrady ósmej już Międzynarodowej Konferencji naukowej z cyklu Biznes, administracja, bezpieczeństwo.
Nasze zaproszenie na konferencję kierujemy do badaczy działających w obszarach nauk ekonomicznych, nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie, oraz pedagogiki bezpieczeństwa. Swoje zaproszenie adresujemy również do praktyków: przedstawicieli służb policyjnych, sądownictwa, pracowników struktur strzegących bezpieczeństwa korporacyjnego, reprezentantów samorządu terytorialnego.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI
1. Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie
•
•
•
•

zagrożenia korupcyjne w przedsiębiorstwach (sektorach) kluczowych dla gospodarki państwa;
walka z podziemiem gospodarczym w Polsce i na świecie;
zwalczanie przestępczości skarbowej (afery podatkowe – studia przypadków);
procedury ścigania przestępstw skarbowo-gospodarczych.

2. Zarządzanie bezpieczeństwem obrotu gospodarczego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezpieczeństwo systemu bankowego w sytuacji kryzysowej; zarządzanie ryzykiem finansowym;
bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych;
cyberterroryzm i cyberbezpieczeństwo w administracji biznesie (studia przypadków);
bezpieczeństwo informacji w działalności biznesowej i publicznej;
wywiad i kontrwywiad gospodarczy;
bezpieczeństwo energetyczne;
audyty bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach (sektorach) kluczowych dla gospodarki państwa;
współczesne problemy wojny ekonomicznej;
manipulacje prawem gospodarczym;
katastrofy humanitarne a zarządzanie bezpieczeństwem gospodarczym;
konflikty społeczne a bezpieczeństwo gospodarcze;
konflikty wojenne a bezpieczeństwo gospodarcze;
bezpieczeństwo gospodarcze w kontekście strategii bezpieczeństwa narodowego;
zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym;
ubezpieczenia gospodarcze w praktyce ubezpieczycieli;
zarządzenie bezpieczeństwem transportu (morski, lotniczy, kolejowy, drogowy).

3. Prawne, administracyjne i edukacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym
•
•
•
•
•
•

przewlekłość postępowania sądowego w sprawach gospodarczych a stabilność podmiotu gospodarczego;
osobliwości procesów społecznych jako przyczyna niepewności w podejmowaniu decyzji ekonomicznych;
windykacje i egzekucje w kontekście bezpieczeństwa finansowego;
bezpieczeństwo publiczne czy społeczne – dylematy pojęciowe;
szacowanie ryzyka ubezpieczeniowego;
edukacja dla bezpieczeństwa (prawa konsumenta, upadłość konsumencka, edukacja podatkowa, bezpieczeństwo fizyczne,
bezpieczeństwo mienia, edukacja dla bezpieczeństwa zdrowotnego i ekologicznego).

Języki konferencji i monografii: polski, angielski.
 Liczba punktów (Impact Factor) za rozdział w monografii:
w języku polskim: 4; w języku angielskim: 5.
 Objętość artykułu w monografii: 20.000 – 30.000. znaków.
 Terminarz wydawniczy:
przesłanie streszczenia artykułu oraz słów kluczowych w j. polskim i angielskim: 20.12.2018.; przesłanie gotowego artykułu:
10.01.2019.
 Terminarz zgłoszeniowy:
przesłanie zgłoszenia udziału z referatem: 31.12.2018; przesłanie zgłoszenia udziału bez referatu: 10.04.2019.
 Koszt udziału w konferencji:
pełny udział w konferencji: 650 PLN; zgłoszenie referatu bez uczestnictwa w konferencji: 400 PLN
 Koszt noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Za pośrednictwem WSAiB możliwa jest rezerwacja noclegu
08/09.05.2019 oraz 09/10.05.2019. Ceny noclegów: 85 PLN/ doba za miejsce w pokoju dwuosobowym oraz 110 PLN/ doba 		
za pokój dwuosobowy do jednoosobowego wykorzystania. Opłaty za nocleg Uczestnik uiszcza samodzielnie w recepcji
hotelu. Rejestracja uczestników w dniu 08.05.2019. w godz. 18.00-20.00, a w dniu 09.05. od godz. 8.00. Adres ośrodka
konferencyjnego: AMW „Rewita”, ul. Helska 1, 84–150 Hel, tel.: 58 675 42 28

Kontakt e-mailowy w sprawie zgłoszeń: konferencje@wsaib.pl.
Strona internetowa konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym on-line oraz formularzem PDF
do pobrania: http://wsaib.pl/jurata
Formularze w formie wydruków papierowych prosimy wysyłać na adres: Rektorat Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, 81-803 Gdynia, z dopiskiem „Konferencja Jurata”.
Na stronie konferencyjnej dostępne są również instrukcje dotyczące edytorskiego przygotowania materiałów do monografii.
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