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w zakładce Konferencje

Adres organizatora
Osoba do kontaktu:
Anna Jakubczak
TEL1: +48 52 340 80 14
TEL2: + 48 793 120 677
Fax +48 52 340 80 59
Faktury:
Dorota Stosik
TEL: +48 52 340 80 59
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są
Zaprasza na Konferencję Naukową pt.:

„POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA

W DOBIE KRYZYSU”

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz
TEL: +48 52 340 80 18
WWW: wz.utp.edu.pl

25 luty 2013
BYDGOSZCZ

z dopiskiem w temacie wiadomości: „SQL2013”

Konferencja jest dofinansowana
z Narodowego Centrum Nauki

Komitet Naukowy Konferencji
dr hab. inż. Zofia Wyszkowska prof. nadzw.
UTP, Dziekan Wydziału Zarządzania, UTP,
Bydgoszcz
prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Prorektor ds.
Dydaktyki SGGW, Przewodniczący KERiROW
PAN, Warszawa
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dziekan
Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i
Konsumpcji, SGGW, Warszawa
dr hab. Romuald Derbis prof. nadzw. AJD,
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, AJD,
Częstochowa
prof. dr hab. Teresa Słaby, SGH, Warszawa
dr hab. Barbara Kryk prof. US, Szczecin
dr hab. Jolanta Witek prof. US, Szczecin
prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, UE,
Wrocław
prof. dr hab. Walenty Poczta, UP, Poznań

Założenia konferencji
Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do dyskusji
naukowej o problemach związanych z
poziomem i jakością życia. Mamy nadzieję, że
organizowana w ramach Grantu Badawczego
konferencja pt. "Poziom i jakość życia w dobie
kryzysu"
stworzy
możliwość
wymiany
doświadczeń i prezentacji najnowszych
wyników badań z tego zakresu.

Cel konferencji
Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz
prezentacja wyników badań dotyczących
pomiaru i współczesnych problemów w zakresie
poziomu i jakości życia.
Tematyka konferencji:
1. Problemy definiowania i pomiaru poziomu i jakości życia
rozwój metod i badań poziomu i jakości życia;
kierunki zmian w poziomie i jakości życia;
społeczne,
ekonomiczne
i
środowiskowe
determinanty poziomu i jakości życia.
2. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu i jakości życia
przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego a
rozwój gospodarczy regionów;
jakość pracy a jakość życia;
polityka regionalna i społeczna;
kapitał ludzki a dobrobyt materialny.
3. Wpływ poziomu i jakości życia na konsumpcję i
zachowania konsumentów
poziom i jakość życia a konsumpcja i zachowania
konsumentów;
gospodarstwo domowe jako główny podmiot
badań konsumpcji i poziomu i jakości życia;
postawy i zachowania konsumentów w dobie
kryzysu;
wpływ przeobrażeń konsumpcji na społecznogospodarczy rozwój regionów;
zrównoważona konsumpcja.
4. Poziom i jakość życia w aspekcie zrównoważonego
rozwoju
wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na
poziom i jakość życia;
społecznie
odpowiedzialna
konsumpcja
(samoograniczenie);
koncepcja CSR;
recyrkulacyjna gospodarka odpadami.
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Opłaty prosimy wnosić najpóźniej do 31.01.2013r.
na konto:
Bank PEKAO S.A II O/Bydgoszcz
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256
z dopiskiem: „SQL2013 ”oraz podaniem imienia i
nazwiska wpłacającego
Publikacja
Publikacje w języku polskim
Referaty po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej
będą zamieszczone w monografii pt.: „Poziom i jakość
życia w dobie kryzysu” i ukażą się po konferencji w
2013 r.
Obecna punktacja wg MNiSW – 4 punkty
Wymogi edytorskie znajdują się na stronie:
http://www.wz.utp.edu.pl
zakładka: KONFERENCJE
min. objętość 20 tys. znaków ze spacjami
(1/2 arkusza wydawniczego, około 10-11 stron)

