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D r o d z y  k o l e d z y ! 
 

19 listopada 2020 roku Uniwersytet bankowości zaprasza do udziału w  

XIV Międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Rozwój systemów 

bankowych świata w warunkach globalizacji rynków finansowych” 

 

 W ramach  konferencji naukowo-szkoleniowej odbędzie się dyskusja panelowa jako 

otwarta rozmowa oraz wymiana zdaniami między uczestnikami konferencji i zaproszonymi 

ekspertami. Tematem dyskusji panelowej jest „Systemy bankowe krajów świata: 

zapewnienie trwałego rozwoju, modernizacja infrastruktury, technologie finansowe i 

rozwiązania cyfrowe” w zakresie rozpatrywania kwestii: 

1. Polityka, mechanizmy i instrumenty reagowania rządów i regulatorów systemów 

bankowych świata na społeczno-ekonomiczne wyzwania pandemii światowej. 

2. Inicjatywy, które pozwolą zagwarantować stabilność i modernizację infrastruktury 

bankowej w celu wzrostu stabilności finansowej. 

3. Technologie finansowe i rozwiązania cyfrowe w celu napędzania inkluzji finansowej i 

bezpieczeństwa w warunkach nowych zagrożeń i wyzwań. 

4. Karnoprocesowe aspekty finansowych i cyberprzystępstw. 

 

 Kierunki pracy konferencji w celu aprobacji wyników badań naukowych: 

1. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju ekonomicznego w warunkach wyzwań 

spowodowanych przez kryzys COVID-19 

2. Funkcjonowanie systemów bankowych świata: skuteczność i kolejne kroki. 

3. Rozwój sektora finansowego w reakcji na wyzwania współczesności. 

4. Technologie finansowe i rozwiązania cyfrowe w celu napędzania inkluzji finansowej i 

bezpieczeństwa w warunkach nowych zagrożeń i wyzwań. 

5. Strategie, modele i technologie zarządzania w warunkach transformacji cyfrowych, 

innowacji oraz ograniczeń spowodowanych pandemią. 

6. Innowacja w głównych aspektach ewidencji, audytu i podatków. 

7. Nowe wyzwania dla przywództwa sektorowego w branży technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych. 

8. Karnoprocesowe aspekty finansowych i cyberprzystępstw. 

9. Współczesne problemy kształtowania niezbędnej wiedzy i umiejętności aby sprostać 

obecnym i przyszłym oczekiwaniom społeczeństwa i rynku pracy. 



 Język konferencji: ukraiński, angielski, rosyjski i polski 

 

 Forma uczestnictwa w konferencji: online w postaci wideokonferencji przy pomocy 

platformy MOODLE. Link do wideokonferencji będzie wysłany wszystkim 

zarejestrowanym uczestnikom na ich adres elektroniczny, który jest podany w formularzu 

rejestracyjnym uczestnika konferencji. 

 

 Uczestnikom konferencji oferowana jest publikacja:  

 tez raportów w zestawie materiałów konferencji; 

 artykułu w Międzynarodowym czasopiśmie naukowo-praktycznym „Фінансовий 

простір” (pl. “Przestrzeń finansowa”) https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp 

(wydanie specjalne kategorii „B” wg MEN Ukrainy z dn. 02.07.2020 r. №886, 

Dodatek 4) 
 

 Elektroniczny zestaw materiałów konferencji oraz certyfikat uczestnika w wersji 

elektronicznej będą wysłane przez miesiąc po ukończeniu pracy konferencji na adres 

elektroniczny uczestnika, który jest podany w formularzu rejestracyjnym. 

 

 WYMAGANIA DO UCZESTNICTWA 
 Aby uczestniczyć w konferencji należy do 16 listopada 2020 r. wysłać na adres 

elektroniczny ludmila08romanovska@gmail.com: formularz rejestracyjny i tekst tez raportu. 

 O akceptacji materiałów świadczy otrzymanie na email uczestnika potwierdzenia od 

organizatorów konferencji. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPISU TEZ RAPORTÓW 

 Wielkość tez – 3 stromy formatu A4. Wszystkie pola – 20 mm. Czcionka Times New 

Roman, 12, interwał – 1. W prawym górnym rogu należy podać UKD. Tytuł raportu należy 

napisać pogrubioną czcionką symetrycznie do tekstu. Po prawej stronie przez jeden interwał 

pod tytułem raportu – imię i nazwisko autora, stopień naukowy, tytuł naukowy, stanowisko 

oraz nazwa organizacji. Tezy raportu muszą zawierać minimalną ilość formuł i grafik, które 

są wykonane z pomocą specjalnych redaktorów MS Office. Formuły należy umieścić na 

środku, numeracja stron musi być po prawej stronie. Rysunki muszą być przedstawione jako 

zgrupowany pojedynczy obiekt. Lista źródeł musi być przygotowana według wymagań 

zapisu artykułów w wydaniach profesjonalnych. Odpowiedzialność za treść, oryginalność 

podanego materiału i brak plagiatu akademickiego materiału ponosi autor (autorzy). 

 

 Formularz rejestracyjny na uczestnictwo w konferencji musi zawierać: 

1. Imię i nazwisko. 

2. Nazwę uczelni, stopień i tytuł naukowy, stanowisko. 

3. Email. 

4. Wybrany kierunek oraz tytuł raportu. 

 

Kontakty: 

E-mail: ludmila08romanovska@gmail.com 

https://cibs.ubs.edu.ua/ 
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