KONFERENCJA NAUKOWA
na temat

NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY
CZŁOWIEK, EKONOMIA, SYSTEM W
MODERNIZACJI DLA ZINTEGROWANEGO
ROZWOJU
Rzeszów, 25–26 września 2014 roku
KARTA UCZESTNICTWA I REZERWACJI

Imię i nazwisko ..........................................................

TERMINY:
1. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (tytuł i główne tezy referatu).
10.09.2014
2. Opłata konferencyjna 950 zł (obejmuje:
materiały konferencyjne, pełne wyżywienie oraz noclegi w domach studenckich).
15.09.2014
3. Tekst referatu przygotowany w szablonie
edytorskim dostępnym na stronie:

Instytucja ....................................................................

prosimy przesyłać:
- wersję elektroniczną – na adres e-mail:

Wydział …….………………………………….……

- wydruk – na adres korespondencyjny.

Katedra/Zakład/Instytut*: …………………...……..
*podkreślić właściwe
Adres do korespondencji (z kodem pocztowym):

KATEDRA EKONOMII
STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO
W KRAKOWIE

http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/czasopismauniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przezministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrostgospodarczy

Tytuł i stopnie naukowe ………...…………….............

30.09.2014

ktekonom@univ.rzeszow.pl

Nie pośredniczymy w rezerwacji miejsc hotelowych.
Zakwaterowanie w hotelu z własnych środków.

tel. .............................e-mail ................................................

Referaty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną
opublikowane w Zeszytach Naukowych z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” (7 pkt według wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Dane do wystawienia faktury:

KONTO KONFERENCJI:

.....................................................................................
.....................................................................................

Nazwa:

...........................................................................

Adres: ............................................................................
NIP: ...............................................................................

Zamawiam nocleg w domu studenckim w dniach:
24/25.09.2014 25/26.09.2014 26/27.09.2014







Uniwersytet Rzeszowski
35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16C
Bank PBS w Rzeszowie
Nr konta: 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001
z dopiskiem: „Nierówności 14”

Tytuł referatu:

DODATKOWE INFORMACJE:

.....................................................................................

Sekretariat konferencji:

.....................................................................................
Zobowiązuję się do wniesienia opłaty konferencyjnej
w wysokości 950 zł do 15.09.2014 r. na konto Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przyjmuję do wiadomości, że
w przypadku nie uregulowania płatności do 15.09.2014 r.
opłata wzrasta o 100 zł oraz w przypadku rezygnacji
z udziału w konferencji po 15.09.2014 r. koszty nie będą
zwracane.
..........................................................................
Podpis
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–
CZŁOWIEK, EKONOMIA,
SYSTEM W MODERNIZACJI DLA
ZINTEGROWANEGO ROZWOJU

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
Katedra Teorii Ekonomii
i Stosunków Międzynarodowych
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

25–26 września 2014 roku
Rzeszów

CELE KONFERENCJI
Ćwierćwiecze transformacji polskiej gospodarki ujawniło szereg niekorzystnych zjawisk i
zagrożeń takich jak: pogłębiające się nierówności społeczne, komercjalizacja życia społecznego, infantylizacja konsumpcji, kryzys demograficzny, emigracja zarobkowa na masową skalę,
patologie transformacji, czy rosnące bezrobocie.
Kumulujące się wyzwania i zagrożenia rodzą
pytanie o zmiany w sposobie myślenia, opisywania, interpretowania procesów społecznoekonomicznych oraz działania państwa i rynków.
Oparta na paradygmacie homo oeconomicus,
zorientowana na indywidualne korzyści, ekonomiczność i wzrost gospodarczy oraz ignorująca i marginalizująca znaczenie sfery duchowej
bytu ludzkiego ekonomia głównego nurtu jest
podatna na służenie grupom interesów.
Z tych powodów celem debaty konferencyjnej będzie poszukiwanie systemowych uwarunkowań i rozwiązań sprzyjających integrowaniu procesów rozwojowych z wyzwaniami modernizacyjnymi umożliwiającymi pokonanie
negatywnych skutków polskiej drogi do kapitalizmu.
Przez naszą interdyscyplinarną debatę konferencyjną chcemy wskazać niezbędne zmiany we
współczesnej ekonomii, polityce gospodarczej i
procesach modernizacyjnych, w tym kapitału
ludzkiego, stanowiące podstawy naukowe do
respektowania w polityce rządów kwestii sprawiedliwych nierówności społecznych.
Jesteśmy przekonani, że Pani/Pana uczestnictwo w naszej konferencji przyczyni się do
znalezienia odpowiedzi na zasadnicze pytania
dotyczące: barier, czynników, instytucji, mechanizmów, narzędzi i procedur wyzwalających
wolę i tworzących możliwości innowacyjnej in-

tegracji procesów rozwojowych, w tym w oparciu o koncepcje rozwoju zintegrowanego.
TEMATYKA KONFERENCJI
Proponujemy dyskusję wokół następujących
problemów:
1. Teoria ekonomii i inne nauki społeczne
wobec zintegrowanego rozwoju; podejście teoriopoznawcze, analityczno- empiryczne i aplikacyjne.
2. Aksjologiczne podstawy holistycznego,
zintegrowanego podejścia do procesów
rozwojowych.
3. Nowe zjawiska nierówności społecznych oraz wykluczenia związane z procesami modernizacji, globalizacji, integracji i depopulacji, a funkcje polityczne, społeczne i ekonomiczne sektora
publicznego.
4. Państwo, polityka i praktyka harmonizowania rozwoju w wymiarze społecznym, ekonomicznym, technologicznym,
ekologicznym, politycznym, administracyjnym i kulturowym.
5. Instytucjonalne, strukturalne, systemowe i narzędziowo-proceduralne warunki
integrowania procesów rozwojowych
we wszystkich sferach bytu ludzkiegodoświadczenia krajowe i zagraniczne.
6. Partnerstwo publiczno- prywatne i
współpraca sieciowa w społeczeństwie
obywatelskim a integrowanie procesów
rozwojowych.

7. Rola kapitału ludzkiego, intelektualnego
i społecznego w zintegrowanym rozwoju.
8. Edukacja w integracji procesów rozwojowych.
9. Współczesne wyzwania i zagrożenia
rozwojowe.
Zaproponowane bloki tematyczne konferencji nie wyczerpują całości zagadnień, które
mogą stanowić przedmiot debaty. Jesteśmy
otwarci na inne propozycje, jednakże mieszczące się w ramach problematyki holistycznego, zintegrowanego podejścia do procesów
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz jego
wielowymiarowych implikacji dla nierówności
społecznych i wzrostu gospodarczego.
UCZESTNICY KONFERENCJI
Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, upowszechniający podejście zintegrowane, myślenie holistyczne, strategiczne, respektujące temporalną odpowiedzialność wobec
przyszłych pokoleń oraz krytyczną analizę teoretycznych i ideologicznych schematów badawczych. Stąd zaproszenie kierujemy do ekonomistów, socjologów, prawników, filozofów, psychologów, politologów, teologów, religioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Dla ściślejszego powiązania debaty
teoretycznej z praktyką, w konferencji wezmą
również udział przedstawiciele środowiska biznesowego oraz władz lokalnych, regionalnych i
centralnych.

