
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 18.12.2020 na  

Wydziale Ekonomii i Finansów 

odbyła się 

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„Gospodarka światowa -wyzwania XXI wieku” 

organizowana przez 

Katedrę Biznesu i Finansów Międzynarodowych 

oraz 

Katedrę Finansów i Ubezpieczeń 

 

 

 

Patronat nad konferencją objął 

JM Rektor 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

prof. Sławomir I. Bukowski. 

 

 

 

 

Sponsorem głównym konferencji było PZU. 

 

 



 

 

Konferencja odbyła się w trybie zdalnym 

przy wykorzystaniu platformy MS Teams. 

W szczytowej fazie konferencji, 

jednocześnie uczestniczyło około 80 osób, 

natomiast podczas całej konferencji udział 

wzięło około 120 osób. 

 

 

 

Świadczy to o dużym zainteresowaniu i wysokiej randze naszej konferencji. 

 

Konferencja zachowała interdyscyplinarny 

charakter, z którego wyłonionych zostało 

kilka bloków tematycznych, obejmujących 

takie obszary jak:  

− gospodarka światowa,  

− polityka ekonomiczna,  

− rynki finansowe,  

− rynek ubezpieczeniowy,  

− przedsiębiorstwo w warunkach 

gospodarki globalnej. 

 

 

 

 

Jak podczas każdej edycji, w 

konferencji udział wzięło wielu 

wybitnych profesorów i osób świata 

nauki, które w aktywny oraz pasywny 

sposób uczestniczyły w naszej 

konferencji. 

 

 

 

 

 

 



 
 

O doniosłości naszej konferencji zadecydowały następujące zagraniczne i krajowe           

ośrodki akademickie:  

 

Universite Paris Nanterre (Francja) 

International Hellenic University-Thessaloniki (Grecja) 

University of Ioannina (Grecja) 

University of West Attica (Grecja) 

Mugla Sitki Kocman University (Turcja) 

Writtle University College (Anglia) 

Matej Bel University in Banska Bystrica (Słowacja) 

 

 

Uniwersytet Łódzki  

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku  

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny 

w Radomiu  

 

 



Pragniemy serdecznie podziękować 

wszystkim uczestnikom za aktywny 

udział w naszej konferencji oraz 

wszystkim gościom, którzy 

uczestniczyli w obradach. Serdeczne 

podziękowania należą się również 

naszemu sponsorowi – PZU, dzięki 

któremu konferencja była dostępna dla wszystkich, a jej uwieńczeniem będzie publikacja 

monografii w ogólnokrajowym wydawnictwie.   

 

 

Planujemy utrzymać cykliczność konferencji, 

tym bardziej, że cieszy się ona tak dużym 

zainteresowaniem, a dla niektórych 

wybitnych i zacnych osób ze świata nauki 

stało się tradycją, by wziąć w niej udział.  

 

 

Jest to dla nas ogromny zaszczyt i 

bodziec do jeszcze większych starań na 

rzecz utrzymania i kontynuowania 

naszej konferencji. 

 

 

 

 


