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Konferencja wpisuje się w obszar badań naukowych, jakim jest ekonomia innowacji. Tematyką 
konferencji są w szczególności zagadnienia dotyczące polityki innowacyjnej i całościowego wpły-
wu różnych obszarów, metod i narzędzi polityki gospodarczej na innowacyjność gospodarki na 
poziomie mikro, mezo i makroekonomicznym. Organizatorzy konferencji oczekują referatów 
stanowiących wyniki badań metodologicznych i empirycznych poświęconych m.in. następującym 
zagadnieniom:

Prof. dr Jan Toporowski – jest profesorem ekonomii i finansów. Pracuje na Wydziale Ekonomii Szkoły Orientalistyki 
i Afrykanistyki (SOAS) Uniwersytetu Londyńskiego. Współpracuje również z Centrum Badań nad Historią i Metodo-
logią Ekonomii Uniwersytetu Amsterdamskiego.  Zajmuje się problematyką kryzysów finansowych, jest też jednym 
 z najlepszych na świecie znawców myśli Michała Kaleckiego. Autor licznych publikacji w prestiżowych czasopismach 
naukowych oraz książek, m.in. Michał Kalecki: An Intellectual Biography. Volume I – Rendez-vous in Cambridge 
1899−1939 (2013), Why the World Economy needs a Financial Crash’ and other critical essays on Finance and 
Financial Economics (2010, wyd. pol. 2012).

Prof. dr Robert Faff – Robert Faff jest profesorem finansów oraz byłym dyrektorem ds. badań w University of  
Qeensland Business School. Międzynarodową sławę zyskał dzięki empirycznym badaniom finansów. Zdobył 14 grantów 
Australijskiej Rady ds. Badań z finansowaniem przekraczającym 4 mln dolarów. Opublikował blisko 310 recenzowa-
nych artykułów w czasopismach naukowych, liczba cytowań jego prac wynosi ok. 11 000, a indeks Hirscha – 53. 
Jego pasją jest wspieranie rozwoju i karier młodych naukowców, w czym ma pomóc stworzona przez Profesora Faffa 
metoda „pitching research”, zyskująca coraz większy rozgłos na całym świecie. Podczas pobytu w Polsce Profesor Faff  
wygłosi wykłady w trakcie konferencji „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” i ESRPDW 2018 
(Emerging Scholars Research Paper Development Workshop; więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na 
http://esrpdw.wne.uw.edu.pl)

• ekonomiczna teoria innowacji, w tym determinanty, źródła, bariery i znaczenie innowacji i innowacyj-
ności w ujęciu różnych szkół myśli ekonomicznej,

• polityka innowacyjna, strukturalna i przemysłowa na poziomie regionalnym, krajowym i międzynaro-
dowym, w tym innowacyjność w Unii Europejskiej: cele, metody, narzędzia, skuteczność i efektywność,

• innowacyjność przedsiębiorstw: start-upy, działalność B+R, finansowanie działalności innowacyjnej,
ekonomiczne aspekty ochrony praw własności intelektualnej,

• innowacyjność organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz obszarów teryto-
rialnych,

• innowacyjność na rynkach finansowych, fin-techy,
• gospodarka oparta na wiedzy oraz rola edukacji i transferu wiedzy we wspieraniu innowacyjności.
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Dla Autorów artykułów konferencyjnych przygotowano dwie alternatywne możliwości publikacyjne:

1. Central European Economic Journal tj. CEEJ (13 pkt. MNiSW).
2. Wieloautorska monografia pokonferencyjna (5 pkt. MNiSW), która ukaże się w postaci drukowanej oraz w postaci e-booka.

Podstawą zakwalifikowania tekstu do recenzji jest przesłanie abstraktu artykułu w terminie do 
20 maja 2018 r. za pośrednictwem internetowego systemu obsługi konferencji Globscience 
(http://globscience.com/pl/events/1734) lub na e-mail: innovation@wne.uw.edu.pl. Abstrakty 
powinny zawierać w podanej kolejności:

1) Tytuł (Title); 2) Autorzy (Author(s)); 3) Cel (Purpose); 4) Metodologia / podejście badawcze (Design/methodology/approach); 
5) Wyniki (Findings); 6) Oryginalność / wartość dodana (Originality/value added); 7) Kody JEL (JEL codes); 8) Słowa kluczowe 
(Keywords); 9) Bibliografia (References)

Wyniki oceny abstraktów będą podstawą do zaproszenia Autorów tekstów do publikacji w czasopiśmie 
naukowym Central European Economic Journal (http://ceej.wne.uw.edu.pl) lub monografii pokonfe-
rencyjnej. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji artykułu prowadzonych w trybie  
podwójnie ślepych recenzji (double-blind review) – artykuły kierowane do CEEJ przechodzą dwie 
recenzje, a do książki jedną. Do publikacji książkowej będą przyjmowane teksty w języku polskim lub 
angielskim. Do czasopisma CEEJ przyjmowane są wyłącznie artykuły w j. angielskim. 

Ostateczny termin nadsyłania (przez system Globscience lub e-mailowo: innovation@wne.uw.edu.pl) 
pełnych tekstów do publikacji mija 24 czerwca 2018.

Bierny udział w konferencji (bez publikacji i referatu) jest nieodpłatny.

Czynny udział w konferencji (poddanie artykułu recenzji oraz (na podstawie pozytywnej recenzji artyku-
łu) publikacja artykułu w książce lub w CEEJ i wygłoszenie referatu na konferencji): 500 zł brutto płatne 
na konto bankowe wskazane po procesie oceny abstraktów.

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy obecni podczas konferencji zyskują możliwość:

• uczestniczenia w pełnym programie dwudniowej konferencji, wraz z serwisem cateringowym,

• otrzymania egzemplarza książki pokonferencyjnej,

• otrzymania certyfikatu uczestnictwa w konferencji.
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20.05.2018 

27.05.2018 

08.06.2018 

24.06.2018 

10.07.2018

22.07.2018

01.09.2018 

07.09.2018

13-14.09.2018

rejestracja aktywnego udziału w konferencji (z referatem – wymaga przesłania abstraktu 
artykułu) za pośrednictwem systemu Globscience lub e-mailowo: innovation@wne.uw.edu.pl

wyniki kwalifikacji referatów na podstawie oceny abstraktów (brak kwalifikacji – 
kwalifikacja  do książki – kwalifikacja do CEEJ)

termin wniesienia opłaty konferencyjnej - dla czynnych uczestników

przesłanie artykułu w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Globscience lub      
e-mailowo: innovation@wne.uw.edu.pl wraz z wymaganymi oświadczeniami

wyniki recenzji artykułów do książki pokonferencyjnej (wyniki recenzji artykułów do CEEJ
uzależnione są od redakcji czasopisma)

zakończenie procesu recenzji artykułów do książki pokonferencyjnej (przesłanie przez
Autorów  poprawionych artykułów)

przesłanie uczestnikom konferencji uszczegółowionego programu konferencji

ostateczny termin zgłaszania biernego uczestnictwa w konferencji (bez referatu)

konferencja; udostępnienie uczestnikom konferencji książki pokonferencyjnej w formie
drukowanej oraz w formie e-booka
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