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Cel i założenia programowe
Współczesna gospodarka światowa charakteryzuje się intensywnymi procesami
integracyjnymi i dezintegracyjnymi. W Unii Europejskiej obserwujemy obecnie te procesy
równolegle. Polegają one z jednej strony na nowej strategii rozwoju w zakresie przystosowania
do zmian klimatu, transformacji cyfrowej, zapowiedzi rozszerzenia strefy euro, a z drugiej na
Brexicie, pandemii COVID-19, kryzysie migracyjnym, czy groźbie konfliktu zbrojnego na
zewnętrznej granicy wspólnot europejskich.
Impulsy integracyjne i dezintegracyjne pochodzą ze sfery gospodarczej, politycznej
i społecznej. Wielowątkowość tych procesów, nielinearność i skomplikowanie sprawiają, że
przeprowadzenie analizy uwarunkowań i skutków tych procesów stało się głównym celem
konferencji „Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce światowej.
Wyzwania przed Unią Europejską”.
Wygłoszone referaty i przygotowane opracowania będą źródłem inspiracji do dalszych badań
nad rozwojem współczesnej gospodarki światowej.
Wyrażamy nadzieję, że konferencja stanie się cykliczną i na stałe wpisze się w kalendarz
naukowych wydarzeń jednostek naukowych, zajmujących się badaniami w obszarze
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
Priorytety programowe oraz tematyka omawianych zagadnień będą obejmować następujące:
1. Gospodarka światowa wobec pandemii COVID-19
2. Kryzys migracyjny na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej
3. Inicjatywa Pasa i Szlaku a wymiana handlowa i międzynarodowe przepływy kapitału
4. Perspektywy pogłębienia integracji w ramach Unii Europejskiej
5. Bezpieczeństwo energetyczne
6. Europejski Zielony Ład jako nowa strategia rozwoju Unii Europejskiej
7. Protekcjonizm i umowy handlowe we współczesnej gospodarce światowej
8. Transformacja cyfrowa

Publikacje pokonferencyjne
Artykuły naukowe nadesłane na konferencję, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, mogą zostać
opublikowane w:
 „Optimum. Economic Studies” (70 punktów na liście MEiN),
 „Eastern European Journal of Transnational Relations” (70 punktów na liście MEiN),
 “Studiach Sieci Uniwersytetów Pogranicza” (70 punktów na liście MEiN), lub
 recenzowanej monografii Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku (20 punktów na
liście MEiN).

Artykuł o objętości do 22 tys. znaków (łącznie z abstraktem, wstępem i zakończeniem) należy
przygotować w języku polskim lub w języku angielskim i przesłać w nieprzekraczalnych
terminach do 31 marca 2022 r. (publikacja w 2022 r.) lub 31 lipca 2022 r. (publikacja
w 2023 r.) na adres e-mail: l.kostecka@uwb.edu.pl. Na tym etapie tekst powinien spełniać
standardowe wymogi edytorskie. Kwalifikacja artykułów do publikacji w określonym
czasopiśmie naukowym lub w monografii zostanie dokonana przez Komitet Organizacyjny
z uwzględnieniem oryginalności opracowania oraz spójności tematycznej z profilem
czasopism. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu organizacyjnego Autorzy artykułów
zostaną poproszeni o dostosowanie tekstu do wymogów określonych przez czasopismo
i przesłanie artykułu na adres wskazanej redakcji z dopiskiem Konferencja „Procesy
integracyjne i dezintegracyjne”.
Warunkiem opublikowania artykułu w czasopiśmie lub monografii jest uzyskanie
pozytywnych recenzji. Przyjęcie artykułu na konferencję nie stanowi gwarancji publikacji
artykułu.
Opłaty
Opłata konferencyjna wynosi 1000 PLN i obejmuje: udział w konferencji, poczęstunek,
uroczystą kolację oraz publikację artykułu. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów
dojazdu i noclegu.
Rezerwacji noclegów uczestnicy konferencji dokonują we własnym zakresie. W pobliżu
Wydziału Ekonomii i Finansów UwB (miejsca obrad) znajdują się m.in.:
 Hotel Gołębiewski**** Białystok https://www.golebiewski.pl/bialystok (odległość 600 m)
 Hotel Aristo*** Białystok https://www.aristohotel.pl/ (odległość 1 km)
 Royal Hotel & Spa ***** https://royal-hotel.pl/royal (odległość 1,4 km)
 Hotel Branicki**** http://hotelbranicki.com.pl/ (odległość 1,4 km)
 Hotel Ibis Styles*** https://ibisstylesbialystok.pl/ (odległość 1,4 km)
Opłatę należy wnieść na konto Uniwersytetu w Białymstoku:
18 1160 2202 0000 0002 4179 4126
z dopiskiem: Procesy integracyjne i dezintegracyjne, imię i nazwisko
Przewidujemy możliwość uczestnictwa w konferencji bez publikacji artykułu (opłata 400 PLN).
Kalendarium
31.03.2022 r. – zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie abstraktu (piekutowska@uwb.edu.pl)
5.04.2022 r. – informacja o akceptacji zgłoszenia i proponowanego tytułu referatu/
wystąpienia
15.04.2022 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej
26-27.05.2022 r. – konferencja
31.03.2022/ 31.07.2022 r. – przesłanie artykułu
2022 / 2023 r. – termin publikacji artykułów

