POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
Kongres Modych Ekonomistów

ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,
PTE Oddział w Częstochowie wraz Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej serdecznie
zapraszają wszystkich zainteresowanych Ekonomią do udziału w „II Kongresie Młodych ekonomistów PTE dla
gospodarki Polski” pod przewodnim tematem Współczesne problemy ekonomii – między teorią a praktyką
gospodarczą w aspekcie różnorodności, który odbędzie się w dniach 11-13 grudnia 2017 r. w Częstochowie.
Bazując na doświadczeniach I Kongres w roku 2016, organizatorzy postawili dalej skierować go do
wszystkich młodych pracowników nauki, doktorantów, doktorów, studentów, którzy nie tylko rozpoczynają
swoją „przygodę z ekonomią”, ale w przyszłości swoje zainteresowania, działalność i karierę zawodową pragną
rozwijać w obszarze tej szerokiej, wielotematycznej, ze swej istoty interdyscyplinarnej i niezwykle ciekawej
dziedziny Nauki. Organizacja II Kongresu będzie połączona z realizacją projektu przewidującego cykl spotkań
warsztatowych i szkoleń w zakresie podnoszenia świadomości ekonomicznej wśród młodzieży, osób starszych,
studentów, lokalnego społeczeństwa, jaki i wymianę doświadczeń biznesowych pośród wiodących ośrodków
biznesowych naszego kraju.
W ramach Kongresu będzie również realizowana sesja biznesowa skupiająca firmy zainteresowane
działaniami w ramach Odpowiedzialnego Biznesu wraz z Kartą Różnorodności. Głównym założeniem Kongresu
jest nie tylko integracja środowiska naukowego z przedstawicielami biznesu, lecz przede wszystkim łączenie
teorii z praktyką w celu podniesienia jej atrakcyjności inwestycyjnej w gospodarce polskiej.
Kongres ma służyć prezentowaniu wyników pracy zarówno początkujących ekonomistów i tych bardziej
zaawansowanych w zmaganiach z problematyką gospodarczą i społeczną w aspekcie różnorodności służącym
wszystkim grupom społecznym. Pragniemy, aby tematyczna wydarzenia była odzwierciedleniem szerokiego
spektrum problemów, zagadnień i praktycznego spojrzenia na zakres obejmowany przez Ekonomię.
Serdecznie zapraszamy Wszystkich Państwa do zgłaszania na kongres tematów wystąpień oraz
referatów prezentujących Państwa zainteresowania badawcze i ich wyniki w postaci zrealizowanych badań
i opracowań naukowych. Udział w poszczególnych sesjach będzie dawał możliwość uczestnictwa w dyskusji na
zgłaszane tematy, a w szczególności będzie cenne dla młodych naukowców i biznesmenów da im możliwość
uzyskania porad i wskazówek do dalszej pracy w obszarze interesującej ich problematyki.
Dla osób mniej zaawansowanych w pracy oferujemy możliwość tylko wystąpienia ustnego bez wysyłania
pełnego opracowania pisemnego (decyduje kolejność zgłoszeń). Do biernego udziału zapraszamy wszystkich
zainteresowanych Ekonomią.
Swój akces i udział w tych wydarzeniach wyraziła Pani Dominika Bettman, członek Zarządu Siemens Polska
S.A., Pani dr hab. Prof. PCz Dorota Jelonek Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Pani
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie Małgorzata Majer, Prezes Middle and South East
European Countries Quality Initiative - MSEECQI.
Uczestnicy kongresu reprezentują uczelnie oraz instytucje z następujących krajów: Słowacja, Czechy, Węgry,
Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Chorwacja, Stany Zjednoczone, Włochy, Słowenia, Serbia, Rosja, Ukraina oraz
Pakistanu.
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Gospodarzem II Kongresu Młodych Ekonomistów PTE dla gospodarki Polski będzie Oddział
PTE w Częstochowie. Kongres połączony będzie ze skromnym programem kulturalnym i krajoznawczym –
wystawa, spektakl oraz krótka wycieczka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Terminy zgłoszeń:

30 października 2017 r.- Nadsyłanie zgłoszeń udziału w Kongresie wraz z abstraktem referatu, posteru
(ew. streszczeniem wystąpienia ustnego) na adres mailowy: czestochowa@pte.pl
31 października 2017 r.- Wniesienie opłaty kongresowej według jednej z opcji:
 opłata

za udział w pełnym programie Kongresu (11–13.12.2017) obejmuje: udział w sesjach,
publikacje naukowe, certyfikaty (uczestnictwa w kongresie, dla wygłaszających, szkoleniu),
uczestnictwo w imprezach towarzyszących, min.: bankiet, spektakl teatralno – muzyczny
młodych grup tanecznych, zwiedzanie zabytków muzealnych ziemi częstochowskiej,
wycieczka, kulig po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w wysokości:
o pełne zakwaterowanie 850,00 zł. (200 EURO)
o bez zakwaterowania 700 zł (170 EURO)
o rabat dla członków PTE, doktorantów 600 zł (150 EURO) płatność do 25 października 2017 r.
 publikacja naukowa bez udziału w Kongresie w wysokości: 200 zł (50 EURO)
30 października 2017 r. - ostateczny termin nadsyłania referatów na Kongres
10 listopada 2017 r. - termin nadsyłania wersji ostatecznej referatów z uwzględnieniem sugestii recenzentów.
11 grudnia 2017 r. – termin wydania publikacji z ISBN PL oraz zagranicznym.
Wpłatę za uczestnictwo w kongresu należy dokonać na konto:
PKO Bank Polski: 73 1020 1664 0000 3202 0166 1818 z dopiskiem „Kongres Młodzi PTE wraz
z imieniem i nazwiskiem uczestnika”
Mamy nadzieję, że Kongres będzie nie tylko platformą prezentacji wyników pracy naukowej,
biznesowych, wymiany myśli i poglądów na tematy ekonomiczne, ale posłuży nawiązaniu ciekawych
kontaktów, które w przyszłości zaowocują wartościowymi rozwiązaniami służącymi do interesujących
wspólnych inicjatyw o charakterze naukowym, projektowym i zawodowym.

Z poważaniem

dr inż. Mariusz Chudzicki – Prezes PTE Oddział w Częstochowie
mgr Małgorzata Romanowska – Dyrektor PTE Oddział w Częstochowie
dr inż. Renata Stasiak-Betlejewska – Sekretarz naukowy II KME
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