
 

Cele i tematyka konferencji 

Pojęcie konkurencyjności jest wieloznaczne i 

odnoszone do różnych sfer gospodarki: 

przedsiębiorstwa, branży, ale także do pozycji 

krajów czy regionów, a nawet ich ugrupowań, 

takich jak Unia Europejska. Można zatem 

rozpatrywać ją w kontekście zdolności firm do 

uzyskiwania różnymi metodami przewagi na rynku 

w pozyskiwaniu zasobów i rywalizacji o klientów. Z 

drugiej zaś strony, możemy mówić o zdolności do 

budowania bogactwa i dobrobytu w wymiarze 

regionalnym i narodowym. Duży wpływ na 

konkurencję ma globalizacja, jedno z 

najistotniejszych zjawisk społeczno-ekonomicznych 

we współczesnym  świecie. Decyduje ona o tempie i 

charakterze przekształceń w gospodarce narodowej, 

zwiększa i zaostrza konkurencję. 

Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni 

przedstawiciele różnych ośrodków naukowych z 

Litwy i Polski, zajmujący się problematyką 

konkurencyjności. Będzie ona kontynuacją 

wcześniejszych spotkań naukowców i praktyków, 

które były organizowane przez nasz Wydział w 

formie konferencji międzynarodowych w latach 

2013-2017. Tradycyjnie dorobek konferencji 

zostanie zrecenzowany i opublikowany w formie 

monografii naukowej.  

Szeroko ujęta problematyka pozwoli też 

uczestniczyć w obradach osobom z doświadczeniem 

biznesowym i samorządowym, a także studentom 

uczelni litewskich i polskich oraz wszystkim 

zainteresowanym. 

 

Celem konferencji jest stworzenie forum 

dyskusyjnego, w ramach którego przedstawione 

zostaną wyniki badań w zakresie współczesnych 

uwarunkowań międzynarodowej konkurencyjności 

gospodarek nowych krajów członkowskich UE, 

które weszły do ugrupowania w 2004 i późniejszych 

latach. 

Zakres konferencji obejmować będzie następujące 

obszary tematyczne: 

 

 Problemy wzrostu konkurencyjności 

nowych krajów członkowskich UE; 

 Międzynarodowa konkurencyjność branż 

i sektorów gospodarki; 

 Czynniki wzrostu konkurencyjności 

przedsiębiorstw; 

 Konkurencyjność regionów w 

globalizującej się gospodarce światowej. 

Informacje 

1. Zakwaterowanie uczestników oraz obrady będą 

odbywały się w Domu Kultury Polskiej (DKP) 

w Wilnie, przy ul. Naugarduko 76. 

2. Na Państwa życzenie możemy zarezerwować 

dodatkowe noclegi w hotelu DKP. 

3. Językiem  konferencji będzie język polski. 

4. Nadesłane we wskazanym terminie teksty 

podlegają recenzji naukowej. Teksty ukażą się 

jako rozdział w monografii naukowej 

Wydawnictwa Filii Uniwersytetu w 

Białymstoku w Wilnie (wg listy MNiSW – 100 

pkt.) po uzyskaniu pozytywnych recenzji. 

Przypisanie punktów Autorom zgodnie z 

zasadami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości 

działalności naukowej. 

5. Opłata za udział w konferencji wynosi  

210 EUR (900 PLN). W jej ramach 

organizatorzy zapewniają: dwa noclegi w 

pokojach 2-osob. ze śniadaniem, 2 obiady, 2 

kolacje, udział w imprezach towarzyszących, 

recenzowaną publikację w monografii 

naukowej.  

6. Istnieje także możliwość opublikowania 

referatu bez udziału w konferencji (pod 

warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji). 

Opłata za publikację wynosi 

80 EUR (350 PLN).  



 

Wstępny  program  konferencji 

 
28.05.2020 

Przybycie uczestników, zakwaterowanie w 

hotelu "Pan Tadeusz" DKP 

19.00 – Uroczysta kolacja w restauracji 

"Sakwa"  

 

29.05.2020 

 9.00 – 12.00    Obrady (s. 305) 

12.00 – 13.00   Przerwa  obiadowa (DKP) 

13.00 – 16.00   Obrady (s. 305) 

16.30 –  Zwiedzanie Trok i Zatrocza  

Kolacja w restauracji regionalnej 

 

30.05.2020 

10.00 – 12.30  Obrady (s. 305, s. 302) 

12.30 – 13.30  Przerwa  obiadowa (DKP) 

14.00 – 17.00  Zwiedzanie Wilna z przewodnikiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium przygotowań 
 

1. Nadesłanie wypełnionych kart 

uczestnictwa do 15.01.2020. Kartę można 

pobrać na stronie konferencji:  

http://www.uwb.lt/konferencja2020/ 

 

2. Opłatę konferencyjną lub za publikację 

należy przelać do 15.02.2020 na konto 

bankowe podane na formularzu karty 

uczestnictwa. 

 

3. Nadesłanie tytułu i abstraktu tekstu (na 

ok. pół strony), który zostanie wygłoszony 

na konferencji do 15.02.2020 

 

4. Wysłanie programu konferencji do 

1.05.2020 

 

5. Ostateczny termin nadesłania tekstu 

referatu w wersji elektronicznej: 

1.08.2020 

 

 

Komitet  Organizacyjny 
 

dr Alina  Grynia - Przewodnicząca  

dr Regina  Łaszakiewicz - Sekretarz  

dr J. Łuczyńska - członek Komitetu 

 

Tel./fax: +370 5 2766739 

Adres do korespondencji: 
konferencja2020@uwb.lt 

 

 
 

 

 

 

ZAPROSZENIE 
 

 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku 

 w Wilnie 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

 
ma zaszczyt zaprosić na kolejną 

 

Konferencję Naukową 
 

pod tytułem 

 

 

OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI 

NOWYCH KRAJÓW 

CZŁONKOWSKICH W 

WARUNKACH GLOBALIZACJI I 

INTEGRACJI 2020 

 

która odbędzie się w dniach 

 

28 – 30 maja 2020 r.  

 w WILNIE 


