Cele konferencji

Zakres tematyczny

Komitet Organizacyjny

Konferencja stanowi krajowe forum prezentacji wyników
Cele główne:

oryginalnych

- określenie determinant rozwoju rynków wirtualnych

dziedzinie

w sferze ekonomii, finansów i prawa oraz ich wpływ

finansów i prawa. W zakresie zainteresowań odbiorców

jego na sferę realną gospodarki w latach 2010 -2015

konferencji są również techniki tworzenia wirtualnej

Adres do korespondencji:

rzeczywistości, kontrola oraz zarządzanie nią. Intencją
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prac
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w
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w
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Powyższe cele główne zostaną osiągnięte poprzez

Organizatorów jest integracja przedstawicieli instytucji

realizację następujących celów cząstkowych:

akademickich, ośrodków badawczych i przedstawicieli
świata biznesu.

-

integracja

środowiska

zainteresowanych

pracowników

szeroko

pojętą

światów

krzysztof.cwielag@wp.pl

dr Robert Poskart
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Katedra Finansów i Rachunkowości,
ul. Ozimska 46a,
45-058 Opole

naukowych

sferą

mgr Krzysztof Ćwieląg

Mottem

przewodnim

konferencji

są

badania

nad

wirtualnych, w szczególności zagadnieniami związanymi

zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem pieniądza

z funkcjonowaniem pieniądza wirtualnego,

wirtualnego w światach wirtualnych i nie tylko.

Z dopiskiem: Virtual Worlds

Koordynatorzy Projektu:
dr Maja Krasucka (publikacja):

-

wymiana

wyników

przedstawicielami

badań

polskich

i

poglądów

ośrodków

między

naukowych,

przedstawicieli firm działających w sferze Internetu,

Tematyka

Konferencji

obejmuje

m.in.

następujące

zagadnienia:
- makroekonomiczne skutki funkcjonowania pieniądza
wirtualnego,

- pogłębienie wiedzy na temat zjawisk oraz procesów

- analiza rozwiązań podatkowych dotyczących transakcji z

społecznych

udziałem wirtualnych przedmiotów,

i

ekonomicznych

związanych

mkrasucka@uni.opole.pl
dr Jacek Pieczonka (rozliczenia finansowe):
drjpieczonka@o2.pl
dr Tomasz Smus: tomasz.smus@uni.opole.pl
Tel.: (77) 40 16 880

- wymagania systemów technologicznych obsługujących

Szczegółowe informacje na temat Konferencji

pieniądz wirtualny,

wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są

- wspieranie procesów naukowych oraz dydaktycznych

- wpływ gier i ich mechanizmów na obrót pieniądzem w

na stronie: www.virtualworlds.uni.opole.pl

poprzez uczestnictwo i zaangażowanie w pracach

świecie rzeczywistym,

Rejestracja elektroniczna:

organizacyjnych

- perspektywy rozwoju rynków wirtualnych w kontekście

www.virtualworlds.uni.opole.pl

funkcjonowaniem światów wirtualnych,

młodych

pracowników

dydaktycznych oraz studentów.

naukowo-

ekonomii, finansów, prawa,
- kontrola obrotu pieniądzem wirtualnym wobec rozwoju

Miejsce Konferencji:

wirtualnych światów oraz wirtualnych form płatności.

Uniwersytet Opolski
Studenckie Centrum Kultury

ul. Katowicka 95
45-061 Opole

Ważniejsze terminy

- do 31 marca 2013 r. zgłoszenie udziału i przesłanie

Rada Programowa

streszczenia referatu

Przewodniczący:

- do 31 marca 2013 r. uiszczenie opłaty

Prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel

- do 30 kwietnia 2013 r. nadsyłanie referatów

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny,

- do 01 czerwca 2013 r. wstępny program Konferencji

Katedra Finansów i Rachunkowości

- 7 czerwca 2013 r. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Członkowie:
Prof.

dr

Grażyna

hab.
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Zarządzania

Wrocławiu,
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i
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Uniwersytet
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Turystyki;

Katedra

Finansów

Stanisław

Flejterski,

i

Rachunkowości
Prof.

dr

Formy i koszty udziału

Ekonomii,

1.Udział w konferencji z publikacją

800 zł

(opłata obejmuje uczestnictwo w Konferencji,

hab.

Uniwersytet

I OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA NAUKOWA

całodzienny catering, koszt publikacji)

Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług;

2.Publikacja bez uczestnictwa:

600 zł

„Rynki wirtualne – determinanty ich

Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych

3.Udział w konferencji bez publikacji

400 zł

rozwoju w sferze ekonomii, finansów

Prof.

dr

Ekonomiczny

hab.

Janina

w

Katowicach,

Ubezpieczeń;

Katedra

Harasim,
Wydział

Bankowości

Uniwersytet
Finansów
i

i

Rynków

Finansowych

Nadesłane referaty, po otrzymaniu pozytywnej recenzji,
zostaną opublikowane w monografii w języku polskim.
Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 31 marca 2013 r. na

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Szkoła

konto bankowe:

realną gospodarki”
realizowana w ramach projektu
dofinansowanego ze środków

Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania
Bank Zachodni WBK SA I Oddział w Opolu

i Finansów; Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych

i prawa oraz ich wpływ na sferę

Narodowego Banku Polskiego

09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
Prof. dr hab. Jacek Karwowski, Uniwersytet Opolski,
Wydział

Ekonomiczny,

Katedra

Finansów

i

Rachunkowości
Prof. dr hab. Inż. Dorota Korenik, Uniwersytet
Ekonomiczny

we

Wrocławiu,

Ekonomicznych, Katedra Finansów

Wydział

Nauk

z dopiskiem „Pieniądz wirtualny”

Opole, 7 czerwca 2013 r.

Uniwersytet Opolski

Organizatorzy:

Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11

Katedra Finansów i Rachunkowości

NIP 754-000-71-79

Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Opolskiego

