4-6 września 2011 – XV edycja – Międzyzdroje
Wystąpienia:
1. Prof. dr

hab. Andrzej

Barczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

„Wspomnienie o Prof. Zbigniewie Pawłowskim”
2. Prof. dr hab. Stanisława Bartosiewicz, dr Elżbieta Stańczyk „Małe co nieco o sytuacji
ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski”
3. Dr Jacek Batóg (Uniwersytet Szczeciński) „Analiza krańcowej konwergencji pionowej
typu  w krajach Unii Europejskiej”
4. Dr Mariusz Doszyń (Uniwersytet Szczeciński) „Ekonometryczne metody badania
heterogeniczności obiektów”
5. Prof. dr hab. Ewa Drabik (Politechnika Warszawska) „O pewnych analogiach pomiędzy
regułami aukcji angielskich i prawami fizyki kwantowej”
6. Dr Ewa Dziawgo (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Analiza wrażliwości
ceny opcji uwarunkowanych”
7. Mgr Maria Forlicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) „Powiązanie
subiektywnych stóp dyskonta z przewidywanymi stopami rynkowymi”
8. Prof. dr hab. J. Hozer (Uniwersytet Szczeciński) „O mikroekonometrii”
9. Prof. dr hab. Michał Kolupa (Politechnika Radomska), prof. dr hab. Joanna Plebaniak
(Szkoła Główna Handlowa) „Koincydentność modelu ekonometrycznego a jakość
mierzona wartością współczynnika r2(k)”
10. Prof.

dr

hab.

Teodor

Kulawczuk

(Uniwersytet

Gdański)

„Ekonometryczne

modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego powiązanego ze zmiennymi
symptomatycznymi turystyki”
11. Prof. dr hab.

Barbara Liberda (Uniwersytet Warszawski),

prof. dr hab. Łucja

Tomaszewicz (Uniwersytet Łódzki), dr Iwona Świeczewska (Uniwersytet Łódzki)
„Metody bilansowe w analizie sektora sportowego w Polsce”
12. Dr Christian Lis (Uniwersytet Szczeciński) „Wykorzystanie reszt modeli wartości
dodanej brutto w ocenie skutków światowego kryzysu gospodarczego”
13. Prof. dr hab. Paweł Miłobędzki (Uniwersytet Gdański) „Struktura terminowa stóp
procentowych LIBOR dla dolara USA”

14. Dr Magdalena Mojsiewicz (Uniwersytet Szczeciński) „Wiek firmy jako determinanta
postawy kreowania innowacyjności”
15. Dr Natalia Nehrebecka (Uniwersytet Warszawski) „Analiza z zakresu demografii
polskich przedsiębiorstw z wykorzystaniem Łańcuchów Markowa”
16. Dr Roman Pawlukowicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) „Problem liczby
kategorii realizacji porządkowych zmiennych rynkowych w wycenie wartości
nieruchomości w podejściu porównawczym”
17. Prof. dr hab. Jan Purczyński (Uniwersytet Szczeciński) „Uproszczone metody
szacowania parametrów rozkładu GED”
18. Dr Dominik Rozkrut (Uniwersytet Szczeciński, Urząd Statystyczny w Szczecinie)
„Regionalna specyfika innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce – analiza empiryczna”
19. Prof. dr hab. Sylwester Smolik (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) „Związek
zjawisk przyrodniczych z ekonomicznymi”
20. Prof. dr hab. Antoni Smoluk „O nieskończoności, liczbach i analogiach”
21. Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, mgr Renata Jaworska (Uniwersytet Łódzki) „Stan
zdrowia publicznego a rozwój lokalny na przykładzie województwa łódzkiego - model
równań strukturalnych”
22. Dr Natalia Szozda (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr Artur Świerczek
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) „Znaczenie prognozowania w kształtowaniu
współczesnych łańcuchów dostaw firm produkcyjnych. Studia empiryczne”
23. Prof. dr hab. Mirosław Szreder (Uniwersytet Gdański) „Doświadczenie i intuicja w
badaniach statystycznych”
24. Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger (Uniwersytet Łódzki) „Rodzina, wzrost
gospodarczy a jakość życia”
25. Dr Paweł Ulman (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) „Skala ekwiwalentności ze
względu na źródło dochodów gospodarstw domowych w Polsce”
26. Prof. dr hab. Jerzy Witold Wiśniewski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
„Dylematy ekonomicznego pomiaru w skalach słabych”
27. Prof. dr hab. Józef Zając, dr Beata Fałda (Katolicki Uniwersytet Lubelski) „Krzywe
zamknięte w teorii regresji uogólnionej”

