Studenckie Koło Naukowe Finansów Publicznych
przy Katedrze Skarbowości Kolegium Ekonomiczno -Społecznego
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

zaprasza do udziału

w

OGÓLNOPOLSKIEJ

KONFERENCJI NAUKOWEJ
połączonej z

GIEŁDĄ KOOPERACYJNĄ

która odbędzie się

18 ma ja 2015 ro ku

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
w sali 152 G (budynek główny, Al. Niepodległości 162)

oraz

do składania artykułów do publikacji
w ramach projektu pt.

„ CATALYsa to r - jednost ki sa mo rzą du tery to rialnego
na rynku ka pita ł ow y m”,
IDEA PROJEKTU
Deficyt finansów publicznych zmusza krajowe i zagraniczne jednostki samorządu
terytorialnego do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania przedsięwzięć. Rynki
kapitałowe oferują w tym zakresie narzędzia, które nie są powszechnie stosowane przez
JST. Jak wynika z Raportu Narodowego Banku Polskiego pt.: „Rozwój systemu
finansowego w Polsce w 2013 r.” rynek obligacji municypalnych jest niewielką częścią
polskiego rynku kapitałowego.
Projekt pt. „CATALYsator – jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym”,
realizowany przez Studenckie Koło Naukowe Finansów Publicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
współfinansowany jest ze Stypendium im. Lesława A. Pagi

CEL PROJEKTU
Zwiększenie wiedzy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i studentów na
temat rynku kapitałowego oraz stworzenie platformy do nawiązania relacji przedstawicieli
JST z przedstawicielami świata nauki oraz instytucji bankowych i finansowych, a w efekcie
zwiększenie zainteresowania i udziału JST w rynku kapitałowym.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona z Giełdą Kooperacyjną obejmująca m.in.:
a. aktualny stan prawny i faktyczny w zakresie funkcjonowania JST na rynku kapitałowym
w kontekście krajowym i zagranicznym,
b. diagnozę, korzyści i ryzyka związane z udziałem JST w rynku kapitałowym,
c. bariery wchodzenia JST na rynek kapitałowy,
d. perspektywy wynikające z obecności JST na rynku kapitałowym,
e. aspekty ekonomiczne oraz prawne związane z funkcjonowaniem JST na rynku
kapitałowym krajowym i zagranicznym,
f. rynek obrotu obligacjami Catalyst.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Udział należy zgłosić za pośrednictwem formularza
elektronicznego google wypełnij formularz pod adresem http://goo.gl/forms/4WjjlLfxBz
Terminy nadsyłania zgłoszeń do udziału w konferencji:
- do 30 kwietnia 2015 przyjmowanie zgłoszeń do udziału czynnego z wystąpieniem
- do 10 maja 2015 przyjmowanie zgłoszeń do udziału biernego bez wystąpienia
- do 11 maja 2015 podanie szczegółowego programu konferencji
Wydanie Publikacji
a. Abstrakty i artykuły należy przygotować zgodnie z „Wytycznymi redakcyjnymi do
abstraktów i artykułów” stanowiącymi załącznik do Zaproszenia.
b. Każdy z artykułów zakwalifikowanych do publikacji będzie stanowił jeden
z rozdziałów.
c. Wszystkie nadesłane artykuły podlegać będą recenzji zgodnie z zasadą dwóch par oczu,
tj. recenzji przesłanej przez autora wraz z artykułem, przygotowanej i podpisanej przez
samodzielnego pracownika naukowego, czyli osobę co najmniej posiadającą stopień
naukowy dr hab., oraz recenzji dokonanej przez recenzentów wskazanych przez SKN
Finansów Publicznych
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d. Artykuły przyjęte do publikacji stanowić będą wstęp do dyskusji podejmowanej podczas
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej połączonej z Giełdą Kooperacyjną.
e. Terminy zgłaszania abstraktów i artykułów do publikacji:
- do 3 kwietnia 2015 przesłanie abstraktów
- do 11 kwietnia 2015 informacja o zakwalifikowaniu abstraktów
- do 30 kwietnia przesłanie artykułów
- do 15 maja recenzja artykułów i decyzja zakwalifikowaniu do publikacji.
f. Przesłanie artykułu jest jednoznaczne ze zgodą na jego publikację.
g. Wraz z artykułem autor/autorzy przesyłają skan wypełnionego i podpisanego
Oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do Zaproszenia.
h. Wraz z artykułem autor/autorzy przesyła co najmniej jedną recenzję przygotowaną i
podpisaną przez samodzielnego pracownika naukowego, czyli osobę co najmniej
posiadającą stopień naukowy dra habilitowanego na Formularzu Recenzji stanowiącym
załącznik do Zaproszenia.
i. Każdy artykuł podlega dodatkowo recenzji recenzenta wskazanego przez SKN Finansów
Publicznych.
j. Prace niespełniające wymogów nie będą podlegały recenzji recenzentów wskazanych
przez SKN Finansów Publicznych.
k. Przyjęcie artykułów do druku uzależnione jest od opinii recenzentów oraz SKN
Finansów Publicznych.
l. Po otrzymaniu pozytywnej recenzji, autorzy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu
artykułu do publikacji.
m. Prace zostaną opublikowane w wersji nadesłanej przez autorów, chyba że recenzent
swoją pozytywną recenzję uzależni od dokonania przez autorów korekt w treści
artykułu.
n. SKN Finansów Publicznych zastrzega sobie

prawo do poprawek językowych,

graficznych i układu tekstu, nie wpływających na wartość merytoryczną pracy.
o. Za opublikowane prace autorzy nie otrzymują honorarium.
Abstrakty należy zgłaszać za pomocą elektronicznego formularza wypełnij formularz pod adresem
http://goo.gl/forms/4WjjlLfxBz
Artykuły i pytania dotyczące artykułów należy kierować na adres : catalysatorjst@gmail.com
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