
30 marca 2022 r. III Międzynarodowa naukowo-
praktyczna konferencja studentów, doktorantów  
i naukowców  on-line, pt. „DYSKUSJE EKONOMICZNO-
PRAWNE” 

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI UKRAINY Akademia Lotnicza 
Narodowego Uniwersytetu Lotniczego Wydział Zarządzania Katedra 
Zarządzania i Ekonomii, Katedra Prawa i Regulacji Prawnej 
Lotnictwa zaprosiło Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we 
Wrocławiu  do współorganizacji w dniu 30 marca 2022 r. 
międzynarodowej konferencji naukowej pt. „DYSKUSJE EKONOMICZNO-
PRAWNE.  

 

Udział w konferencji jest: 
bezpłatny, z możliwością zgłoszenia tekstu do publikacji w wydawnictwie na  
Ukrainie. 

Kadra WSKZ weźmie udział w komitecie naukowym konferencji 

 ZAGADNIENIA KONFERENCJI: 

Kierunek gospodarczy 
Sekcja 1. Ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami, branżami, 
kompleksami; 
Sekcja 2. Zarządzanie; 
Sekcja 3. Marketing; 
Sekcja 4. Rachunkowość, analiza i audyt; 
Sekcja 5. Metody matematyczne, modele i technologie informacyjne w ekonomii; 
Sekcja 6. Bankowość. Pieniądze, finanse i kredyt; 



Rozdział 7. System podatkowy. system budżetowy; 
Sekcja 8. Rozwój sił wytwórczych i gospodarki regionalnej; 
Sekcja 9. Logistyka i transport; 
Sekcja 10. Gospodarka światowa i międzynarodowe stosunki gospodarcze. 
 
Kierunek prawny 
Rozdział 1. Teoria i historia państwa i prawa. Filozofia prawa. Historia doktryn 
politycznych i prawnych; 
Dział 2. Prawo konstytucyjne. Konstytucyjne prawo procesowe. Prawo 
międzynarodowe; 
Rozdział 3. Prawo cywilne i rodzinne. Prawo procesowe cywilne. Prawo komercyjne. 
Prawo mieszkaniowe. Prawo obowiązkowe. Międzynarodowe prawo prywatne. 
Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych; 
Sekcja 4. Prawo karne. Prawo karne procesowe. Prawo karne wykonawcze. System 
sądownictwa. Organy ścigania, prokuratorzy i prawnicy; 
Dział 5. Prawo administracyjne. Administracyjne prawo procesowe. Prawo celne i 
podatkowe. Prawo miejskie; 
Rozdział 6. Prawo ochrony środowiska. Prawo ziemi. prawo rolne; 
Rozdział 7. Prawo handlowe. Prawo procesowe gospodarcze. Prawo finansowe. 
Prawo bankowe; 
Rozdział 8. Własność intelektualna i jej ochrona. Prawo informacyjne. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI: 
Aby wziąć udział w naukowo-praktycznej konferencji internetowej konieczne jest 
przesłanie zgłoszenia i abstraktów na adres e-mail komitetu organizacyjnego do 18 
marca 2022 roku. 
Zgodnie z materiałami konferencji planowane jest wydanie elektronicznego zbioru 
abstraktów i przesłanie ich uczestnikom po zakończeniu konferencji. 

W dniu 18 marca 2021 r. o godz. 20.00 rejestracja do udziału w konferencji zostanie 
wyłączona. 

Publikacja zgłoszonych artykułów w wersji pdf jest bezpłatna. 
Języki robocze konferencji: ukraiński, angielski, polski, rosyjski. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE STRESZCZEŃ: 
1. Objętość abstraktów - 2-3 pełne strony f. A4. 
2. Marginesy: górny, dolny, lewy - 2,5, prawy - 1,5 cm Wcięcie akapitu 
1,0 cm Czcionka: Times New Roman, 14 pkt, Odstęp między wierszami - 
1,0. 
3. UDC - wyrównanie przy lewej krawędzi, bez akapitu. 
4. Nazwisko i inicjały autora (autorów) umieszczone są w prawej połowie 
arkusza, poniżej (po prawej) - nazwa placówki oświatowej. Tytuł pracy - 
wielkimi literami, pogrubiony, w centrum. 
5. Wzory należy wykonać w edytorze wzorów, ryciny są pogrupowane. 
6. Lista wykorzystanych źródeł musi być sporządzona zgodnie z DSTU 
8302:2015 



7. Prace dyplomowe studentów i doktorantów mogą być składane zarówno 
indywidualnie, jak i we współautorstwie (nie więcej niż dwie osoby), w 
szczególności z promotorem. 
8. Nazwa pliku pracy powinna odpowiadać nazwisku pierwszego autora 
materiałów 
9. Student musi wskazać promotora (na końcu pracy). 
 
Kontakt: 
Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia 
dr Irena Malinowska 
e-mail: irena.malinowska@wskz.pl 

 

 


