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MOTYW PRZEWODNI KONFERENCJI 
 
Czy ekonomia jako nauka rzeczywiście prawidłowo wyjaśnia funkcjonowanie gospodarki? Czy 
gospodarka jest sprawnie funkcjonującym, przewidywalnym organizmem czy też jest tylko sumą 
przypadkowych zdarzeń, które da się opisać tylko ogólnie? Teoria ekonomii jest w swej istocie 
nauką dynamiczną, ulegającą zmianom niezbędnym do oddania zmiennych trendów społecznych i 
gospodarczych. Dlatego też pragnęlibyśmy dokonać oceny jej dopasowania do rzeczywistości oraz 
być może wskazać obszary, w których istnieją największe rozbieżności. 
 

CELE KONFERENCJI 
 
1. Przegląd mechanizmów sterujących współczesną gospodarką  
2. Analiza aktualnych zjawisk ekonomicznych w Polsce i na świecie oraz ich implikacji politycznych  
3. Pogłębienie wiedzy o najnowszych kierunkach rozwoju myśli ekonomicznej 
4. Upowszechnienie wykorzystania metod ilościowych w ekonomii 
5. Dyskusja nad stosowaniem osiągnięć ekonomii w praktyce 
6. Integracja środowiska studentów zainteresowanych różnymi gałęziami ekonomii 
 

PRZYKŁADOWE PROBLEMY DO DYSKUSJI 
 

- Zagadnienia ekonomii jako dyscypliny naukowej 
- Uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego 
- Rola państwa w gospodarce 
- Międzynarodowa polityka monetarna i fiskalna 
- Metody ilościowe i ich zastosowanie 
- Struktura i funkcjonowanie międzynarodowych rynków finansowych 
- Fluktuacje rynku akcji 
- Perspektywy rozwoju rynków instrumentów pochodnych a teoria ekonomii 
- Gdzie leży serce ekonomii a gdzie biznesu? 
- Problem konkurencji niedoskonałej w Polsce i na świecie 
- Ekonomiczne koncepcje wyjaśniające rozszerzanie i pogłębianie integracji europejskiej  
- Problematyka gospodarki rynkowej 
- Niedoskonałości rynku a rola państwa we współczesnej gospodarce rynkowej 
- Specyficzne problemy bieżącej polityki gospodarczej w państwach postsocjalistycznych 
- Istota systemu bankowego w polityce gospodarczej państwa 
- Problem bezrobocia i związanych z tym kosztów społeczno – ekonomicznych 
 

 
 
 http://www.knte.ae.wroc.pl 



PATRONAT    HONOROWY 
 
prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor 
Rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 
Dyrektor Instytutu Ekonomii Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 
Wiceprzewodniczący Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów   
 

RECENZJA PRAC 
 
prof. dr hab. Andrzej Matysiak 
Przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddział we Wrocławiu 
 

MIEJSCE KONFERENCJI 
 
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu 
ul. Komandorska 118/120 
53-345 Wrocław 
 

ZAKWATEROWANIE 
 
Dom Studencki „Ślężak” 
ul. Ślężna 33 
53-304 Wrocław 
 

TERMINARZ I ADRESY 
 
Nadsyłanie zgłoszeń (w postaci wypełnionego Formularza): do dnia  12.04.2006 r.  
Nadsyłanie referatów: do dnia 12.04.2006 r. 
Dokonywanie wpłat: do dnia 12.04.2006 r. 
 
Zgłoszenia i referaty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 
maborkowski@interia.pl   lub   knte@manager.ae.wroc.pl
 
Instrukcja dla autorów referatów jest dostępna na stronie Koła: 
www.knte.ae.wroc.pl lub pod numerem telefonu +48609957428. 
 
W sposób szczególny zapraszamy uczestników studiów doktoranckich, gdyż referaty w 
formie recenzowanej publikacji książkowej, będą liczyły się do dorobku naukowego. 
 

OPŁATA KONFERENCYJNA 
 
Pełna opłata za udział w konferencji wynosi 280 zł. Opłata obejmuje:  
zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały konferencyjne oraz recenzowaną publikację. 
 
Opłata za udział w konferencji bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 160 zł. 
 
Wpłaty należy dokonać na konto Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu: 
Bank Zachodni WBK S.A. 
XVII O/Wrocław 
07 1090 2529 0000 0006 3400 0503 
z dopiskiem: KNTE „MONOPOL” 
 
    

http://www.knte.ae.wroc.pl  
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