
 

Katedra Inwestycji i Nieruchomości  

oraz  

Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

mają zaszczyt zaprosić na 

Międzynarodową Konferencję Naukową 

„Zrównoważone Finanse i Inwestycje”, 

która odbędzie się 18 października 2018 r. w Katowicach 

 

Cel konferencji 

Celem Konferencji jest wymiana poglądów naukowych w zakresie zrównoważonych fi-

nansów i inwestowania, w szczególności ujęć teoretycznych oraz przejawów empirycznych wy-

korzystania koncepcji zrównoważonego rozwoju w finansach oraz inwestowaniu rzeczowym 

i finansowym.   

 

Obszary tematyczne konferencji 

• Zrównoważony rozwój w finansach i inwestycjach 

• Zagadnienia etyczne w finansach i inwestycjach 

• Społeczna odpowiedzialność biznesu 

• Innowacje i eko-innowacje w finansach i inwestycjach 

• Najnowsze zjawiska w finansach i inwestycjach w kontekście rozwoju zrównoważonego 

• Ekonomika inwestycji i nieruchomości 

• Rynki finansowe, ubezpieczenia i instytucje finansowe 

 

Język konferencji    angielski, polski  
 

Miejsce konferencji  

Konferencja odbędzie się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, ul. Bogucicka 5, 40-001 Katowice. 

 

Ważne daty 

30 kwietnia 2018  rejestracja i zgłoszenie abstraktu referatu/wystąpienia 
31 maja 2018  informacja o akceptacji 
30 czerwca 2018 wniesienie opłaty konferencyjnej 

1 września 2018 przesyłanie pełnych tekstów referatów (zgłoszonych do publikacji) 
18 października 2018 konferencja 



 

Rejestracji prosimy dokonywać za pomocą formularza dostępnego na stronie konferencji  

sficonf.ue.katowice.pl 
 

Zgłoszenia abstraktu referatu/wystąpienia (do 1500 znaków ze spacjami) prosimy 

dokonywać korzystając wyłącznie z formularza abstraktu dostępnego na stronie sfi-
conf.ue.katowice.pl. Streszczenie należy wysyłać na adres e-mail: sficonf@uekat.pl. W tytule 
wiadomości prosimy wpisać „Abstrakt” oraz imię i nazwisko uczestnika.  
 

Pełne teksty referatów zgłoszonych do publikacji (.doc lub .docx) należy wysyłać na 

adres e-mail: sficonf@uekat.pl – w tytule wiadomości prosimy wpisać „Referat” oraz imię i na-
zwisko uczestnika. 

 

Opłata konferencyjna 

Uczestnictwo, wygłoszenie referatu, publikacja – 600 PLN (140 EUR). 
Uczestnictwo, wygłoszenie referatu – 100 PLN (25 EUR). 
Uczestnictwo bierne – 100 PLN (25 EUR). 
 
Opłata zawiera: materiały konferencyjne, przerwy kawowe wraz z poczęstunkiem, lunch. 

 
Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów ewentualnego noclegu. Polecamy hotele 
w bliskiej odległości od Uniwersytetu: Novotel Katowice Centrum lub Ibis Budget Katowice 
Centrum. Szczegółowe informacje na stronie konferencji sficonf.ue.katowice.pl. 

 

Dane do przelewu opłaty konferencyjnej (wg wybranej opcji) 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice 
Wpłaty w PLN 
59 1050 1214 1000 0022 9625 8706 
Wpłaty w EUR 
IBAN: PL 70 1050 1214 1000 0023 3448 5238, BIC (SWIFT): INGBPLPW 
z dopiskiem „SFICONF_ImięNazwisko” 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4g1e4RUHh1Gz53JbU7n8H1KB1Sq1o0rfM_19keKAve8y40g/viewform
http://sficonf.ue.katowice.pl/
https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/WFiU/katedry/kat-inwest-i-nieruchom/2018/Abstract_Formularz_PL_Sfi_Conf.docx
http://sficonf.ue.katowice.pl/
http://sficonf.ue.katowice.pl/
mailto:sficonf@uekat.pl
mailto:sficonf@uekat.pl
http://sficonf.ue.katowice.pl/


 

Możliwości publikacji  

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
ISSN 2083-8611   
CEJSH, BazEkon 
Punktacja MNiSW za lata 2013-2016: 10 punktów 
 
Referaty do publikacji w Studiach Ekonomicznych (od 20 000 do 22 000 znaków ze spacja-
mi) mogą być zgłoszone w języku polskim lub angielskim i powinny spełniać wymagania 
redakcyjne określone na stronie internetowej czasopisma:  
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-
ekonomiczne-zeszyty-naukowe/dla-autora.html 

 
 
Journal of Economics and Management (JEM), ISSN 1732-1948 
Proquest, EBSCOhost, BazEkon, CEJSH 
Punktacja MNiSW za lata 2013-2016: 12 punktów 
 
W przypadku Journal of Economics and Management obowiązuje język angielski. Zgła-
szane referaty powinny być zgodne z wymaganiami JEM. Szczegółowe informacje znajdują się 

na stronie: 
https://www.ue.katowice.pl/en/units/journal-of-economics-and-management/for-authors.html 
 
Spośród artykułów wskazanych przez Autorów do wydania w Journal of Economics 
and Management najlepsze cztery wybrane przez organizatorów zostaną zgłoszone 
do publikacji w JEM. Pozostałe artykuły, za zgodą Autorów, zostaną skierowane do publikacji 
w Studiach Ekonomicznych. 

 
Wszystkie referaty skierowane do powyższych czasopism muszą uzyskać pozytywne recen-
zje w ramach procedury wydawniczej tych czasopism. 

 

Komitet Organizacyjny 

Katedra Inwestycji i Nieruchomości  
Dr Monika Foltyn-Zarychta – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

Dr Tomasz Bolek 
Dr Rafał Buła 
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych 
Dr Anna Doś 
Dr Danuta Kozłowska-Makóś 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji sficonf.ue.katowice.pl 

 
Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt: sficonf@uekat.pl 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/dla-autora.html
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/dla-autora.html
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