
  

  

II MIĘDZYNARODOWA KONFERECJA STUDENCKA 

pt. CZY DYPLOM WYŻSZEGO WYKSZTAŁCENIA 

TRACI NA ZNACZENIU? 

Szanowni Państwo,  

Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. Friedricha Augusta von Hayeka (KNSE), funkcjonujące przy 

Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie, Uniwersytetu w Białymstoku, ma zaszczyt zaprosić 

Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Studenckiej, która odbędzie się w Wilnie w Domu 

Kultury Polskiej w dniach 23-25 kwietnia 2015 r. 

Odpowiedzi na pytanie czy warto studiować poszukuje wielu młodych ludzi. Nie ulega wątpliwości, że 

studia są dobrym miejscem do tego, aby pobudzić poczucie własnej wartości i rozwinąć kreatywność. 

Kolejnym powodem, decydującym o rozpoczęciu studiów jest to, że każdy podejmujący taką decyzję 

wierzy, iż właśnie dyplom wyższego wykształcenia otworzy mu drzwi do kariery i lepszego życia. Z 

drugiej strony stopa bezrobocia wśród młodych ludzi jest znacznie wyższa niż dla innych grup wiekowych, 

przy czym występuje jednoczesny wzrost liczby młodych ludzi z wyższym wykształceniem i liczby 

dyplomowanych bezrobotnych. 

Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat korzyści płynących ze zdobytego wyższego 

wykształcenia zarówno dla absolwentów, jak i dla państwa. Wiele uwagi też zostanie poświęcone jakości 

kształcenia, co w dużej mierze decyduje o skutecznym wejściu młodych ludzi na rynek pracy. 

Zakres konferencji będzie obejmować następujące obszary tematyczne: 

 powszechność edukacji w krajach UE; 

 struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie; 

 sytuacja młodych ludzi na rynku pracy; 

 jakość szkolnictwa wyższego; 

 problem migracji młodzieży; 

 inicjatywy oraz programy aktywizujące młodych ludzi. 

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów skupionych w kołach naukowych, 

doktorantów, absolwentów oraz pracodawców, którym bliskie są ww. problemy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pełne uczestnictwo  
(2 noclegi, wyżywienie, publikacja i materiały konferencyjne, zwiedzanie Wilna z 

przewodnikiem, wyjazd do Trok) 

400 zł 

Publikacja artykułu bez udziału w Konferencji  100 zł 

Udział w konferencji bez przygotowania publikacji  
(2 noclegi, wyżywienie, publikacja i materiały konferencyjne, zwiedzanie Wilna z 

przewodnikiem, wyjazd do Trok) 

400 zł 

KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ 

do 10 lutego 2015 r. 
Nadesłanie wypełnionych kart uczestnictwa 

do 20 lutego 2015 r. 
Przesłanie opłaty konferencyjnej na 

konto bankowe podane na formularzu 

karty uczestnictwa 

do 1 marca 2015 r. 
Nadesłanie tematu referatu oraz 

abstraktu tekstu (na ok. pół strony), 

który zostanie wygłoszony na 

konferencji w wersji elektronicznej 

do 8 kwietnia 2015 r. 
Wysłanie Uczestnikom  zaproszeń z 

dokładnym programem konferencji  

do 30 lipca 2015 r. 
Nadesłanie artykułów do publikacji 

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI
*
 

•Przybycie uczestników oraz 
zakwaterowanie w hotelu 

23 kwietnia 2015 

•Obrady 

•Przerwa obiadowa 

•Obrady 

•Zwiedzanie Wilna z przewodnikiem 

•Kolacja 

24 kwietnia 2015 

•Obrady 

•Przerwa obiadowa 

•Zwiedzanie Trok i Zamku w Trokach z 
przewodnikiem 

•Obiad w kawiarni „Senoji kibininė” 

•Powrót do Wilna. Czas wolny 

25 kwietnia 2015 

KOSZTY UCZESTNICTWA 

Komitet Organizacyjny 

 
Przewodnicząca: dr Alina Grynia, Prodziekan Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie 

Sekretarz: Liucija Voinič, tel.: +3706 14 67 688 

 

Adres do korespondencji: knse.uwb@gmail.com  


