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XI Wydzia³owa Konferencja
Naukowa w Nowogrodzie ko³o £om¿y
w dniach 28–30 wrzeœnia 2001 r.
Celem corocznej konferencji naukowej Wydzia³u Nauk Ekonomicznych UW
by³o miêdzy innymi stworzenie m³odszym pracownikom mo¿liwoœci wyrobienia umiejêtnoœci precyzyjnego i atrakcyjnego zarazem przedstawienia referatów.
Doktoranci zaprezentowali skrócone wersje zg³oszonych wczeœniej materia³ów,
wskazuj¹c na istotê i sens swoich analiz
badawczych.
Konferencja wydzia³owa stanowi³a tak¿e forum, na którym pracownicy naukowi
Wydzia³u mogli siê podzieliæ najnowszymi
wynikami swoich badañ. Prezentacja dorobku badawczego wskaza³a na wieloœæ
w¹tków badawczych o du¿ym ³adunku intelektualnym i wadze merytorycznej.
Referaty i opracowania prezentowane na konferencji bêd¹ recenzowane
i wydane w 2002 roku w 5. i 6. numerze
czasopisma „Ekonomia”.

2. K. D¹browska, M. Gruszczyñski — Wycena transferowa, przenoszenie dochodów oraz inne aspekty umiêdzynarodowienia przedsiêbiorstw.
3. M. Brzozowski — Niezale¿noœæ banku
centralnego a wymiennoœæ inflacji
i poziomu produkcji.
4. K. Kuhl, B. Górecki — Czynniki ruchliwoœci dochodowej w krajach transformacji gospodarczej.
5. P. Giera³towski — Autonomia polityki
pieniê¿nej w okresie obowi¹zywania
systemu krocz¹cego korytarza wahañ
kursu walutowego w Polsce.
6. M. Kurtyka — Modelowanie wp³ywu
infrastruktury technicznej na wzrost
7. M. Greszta — Stacjonarnoœæ procesów
autoregresyjnych z zaburzeniem Pareto-Levego.
8. M. Kurcewicz — Automatyzacja procesu modelowania od ogólnego do
szczególnego.

Szczegó³owy program konferencji
Nowogród 2001:
Sesja I: (pi¹tek, 28 IX br.)
J. Wilkin — Czy ekonomia mo¿e byæ piêkna? Rozwa¿ania o przedmiocie i metodzie ekonomii.
wyniki badañ naukowych:
1. M. Dobroczyñski — Mocarstwa Unii
Europejskiej. Ci¹g³oœæ i zmiana a pozycja Polski.
2. W. Sztyber — Partnerski system spo³eczny w Hiszpanii.
3. G. Bukowska, A. £ukaszewicz — Programy unijne w rolnictwie.

Sesja III: (sobota, 29 IX br.)
referaty doktorantów cd.:
9. P. Durkiewicz — System rozliczeñ
p³atnoœci w Unii Europejskiej.
10. M. Brzeziñski — Dobrobyt spo³eczny
w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej w okresie transformacji gospodarczej (w latach 1989–1998).
11. B. Mróz — Zagospodarowanie przestrzenne Polski a europejskie wyzwania integracyjne.
12. J. Cieciel¹g — Empiryczne oszacowania kosztów utrzymania dziecka
13. A. Bartczak — Wartoœæ czasu podró¿y
prywatnych w Polsce.
wyniki badañ naukowych:
1. J. Kud³a — Ekonomiczne aspekty opodatkowania rodziny.
2. O. Kiuila — Badanie kosztów dostosowywania polskiej gospodarki do ekologicznej reformy podatkowej.

Sesja II: (sobota, 29 IX br.)
referaty doktorantów:
1. P. Koryœ, M. Tymiñski — Korupcja.
Przegl¹d wybranych koncepcji.

Sesja IV: (niedziela, 30 IX br.)
wyniki badañ naukowych:
1. C. Leszczyñska, £. Lisiecka — Ziemie
polskie przed i po I wojnie œwiatowej.
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Skutki zerwania wiêzi gospodarczych
z Niemcami, Austri¹ i Rosj¹ dla prowincji polskich.
2. A. £ukaszewicz — System ekonomiczny krajów muzu³mañskich.
3. A. Cieœlik — Makroekonomiczne konsekwencje nap³ywu bezpoœrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju goszcz¹cego.
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4. M. Lasek, M. Pêczkowski — Przeprowadzanie segmentacji przedsiêbiorstw za
pomoc¹ drzew klasyfikacyjnych.
5. J. Oleñski — Satelitarny rachunek
informacji w systemie SNA — podstawy metodyczne.
6. G. Ga³ek — Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa. Forma organizacyjno-prawna.
opracowa³a Izabella Witecka
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