
  

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej 

 

 

„WYZWANIA INTEGRACJI GOSPODARCZEJ W UNII EUROPEJSKIEJ” 

WWW.WNE.UW.EDU.PL/JGORSKI/EUROZONE 

SEKRETARIAT KONFERENCJI:  

DR JAROSŁAW GÓRSKI, EUROZONE@WNE.UW.EDU.PL 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

KATEDRA BANKOWOŚCI, FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI 

UL. DŁUGA 44/50, 00-241 WARSZAWA 

Warszawa, 10 kwietnia 2016 

Prof. dr hab. Krzysztof Opolski 

Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości 

Wydział Nauk Ekonomicznych UW 

 

 

Sz. P. Członkowie Społeczności Akademickiej 

   

 

 

Szanowni Państwo! 

 

 

W imieniu organizatorów konferencji „Wyzwania integracji gospodarczej w Unii 

Europejskiej” mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tym wydarzeniu. 

Chciałbym wyrazić nadzieję, że dzięki Państwa udziale oraz aktywności konferencja stanie się 

interesującym forum prezentacji aktualnych wyników badań oraz dyskursu naukowego. 

Konferencja realizowana z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu 

edukacji ekonomicznej odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 r. w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. Dobra 56/66. Artykuły naukowe zgłoszone na konferencję, 

które przejdą proces recenzji, zostaną wydane w formie drukowanej książki konferencyjnej. 

Pierwszy dzień konferencji zatytułowany „Wyzwania integracji europejskiej” będzie 

dotyczył szeregu zagadnień związanych z konkurencyjnością Unii Europejskiej, 

funkcjonowaniem Unii Gospodarczej i Walutowej, polityką fiskalną i pieniężną w UE i strefie 

euro, integracją rynków finansowych w Europie, jak również kulturowymi, prawnymi  

i społecznymi uwarunkowaniami integracji europejskiej. Podczas konferencji planowane jest 

wystąpienie kilku mówców w sesji plenarnej. W dalszej części obrady będą się odbywały  

w trzech sekcjach tematycznych, podczas których zaprezentowane i dyskutowane będą 

referaty naukowe. Tytuły sesji zostaną wyznaczone przez członków Komitetu Naukowego  

w oparciu o tematykę nadesłanych artykułów. 
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Drugi dzień konferencji pt. „Dokąd zmierzasz Europo? Perspektywy Unii Europejskiej 

i strefy euro” będzie okazją do debaty na temat przyszłości Europy, perspektyw Unii 

Gospodarczej i Walutowej, a także do uhonorowania najlepszych absolwentów studiów 

podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" z roku akademickiego 

2015/2016. 

Uprzejmie proszę o rozważenie możliwości przygotowania referatu na konferencji  

i propozycji artykułu naukowego do publikacji w książce konferencyjnej. Zapraszam 

również do przekazywania informacji o konferencji wszystkim osobom, potencjalnie nią 

zainteresowanym. 

Zachęcam do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zawierającymi m.in. 

projekt programu konferencji, wytyczne dotyczące przygotowania tekstów i ważne terminy. 

Pragnę zastrzec, iż program może ulec zmianie, o czym będziemy informować poprzez stronę 

internetową wydarzenia. 

Licząc na Państwa zainteresowanie konferencją, pozostaję 

 

z poważaniem, 

 

 
Prof. dr hab. Krzysztof Opolski 

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji 


