Promoting Scientific Events

277

ISSN 1648-4460

VERSLO ir EKONOMIKOS

BŪSIMI
NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI

--------- TRANSFORMACIJOS--------

© Vilniaus universitetas, 2002–2018
© Brno technologijos universitetas, 2002–2018
© Latvijos universitetas, 2002–2018

PIRMAS RENGINYS
Tarptautinės konferencijos
pavadinimas:
Tarptautinės konferencijos tipas:
Organizatorius (-iai):
Pagrindinės konferencijos temos:

Kalba:
Data:
Pagrindinės datos:
Vieta:
Kontaktai:

E. paštas:
Konferencijos tinklalapis:

VERSLO IR ENTREPRENERIŠKUMO (VERSLUMO)
EKONOMIKA
4-oji mokslinė verslo ir verslumo ekonomikos konferencija BEE 2019
Duomenų nėra
Bankininkystė ir apskaita; verslo statistika / ekonometrija; kontrolė; verslo
valdymas; įmonių valdymas; įmonių socialinė atsakomybė; krizių
valdymas; E. verslas ir E. valdžia; ekonomikos augimas ir
makroekonominis valdymas; švietimas, universitetai ir mokymasis visą
gyvenimą; verslumas; aplinkosauga, reglamentavimas ir valdymas; ES ir
naujosios valstybės narės; finansų rinkos ir reguliavimas; verslo veiklos
finansavimas; infrastruktūra, transportas ir ekonomika; inovacijos ir
novatoriški verslo modeliai; draudimas ir rizikos valdymas; intelektinis
kapitalas; tarptautiniai finansai; IT valdymas; darbo ekonomika ir
žmogiškųjų išteklių valdymas; vadovavimas; rinkodara; valdymas;
mikroekonomika; organizavimas naujoje verslo aplinkoje; organizaciniai
pokyčiai ir tvarumas; projektai – efektyvus inovacijų ir verslumo
mechanizmas; viešieji finansai; kokybės valdymas; regiono ir regioninė
plėtra; rizikos vertinimas ir valdymas; MVĮ ir verslumas; socialinis
kapitalas; socialinis verslumas; strateginis verslumas; strateginis valdymas
ir pinigų politika; strategija ir konkurencingumas; tvari plėtra; turizmas;
prekyba ir tarptautinė prekyba; skaidrumas, verslo etika ir politikos ir kita.
Anglų
2018 m. gegužės 15–18 d.
Santraukų pateikimas: 2018 m. gruodžio 31 d.
Galutinis straipsnio pateikimas: 2019 m. kovo 15 d.
Registracija: 2019 m. sausio 15 d.
Konferencija vyks „Beach Hotel Grand Villa Argentina“ viešbutyje,
Dubrovnikas, Kroatijos Respublika
Verslo studentų Inkubatorius, Zagrebo universitetas
Trg J. F. Kennedya 6
HR-10000 Zagrebas, Kroatijos Respublika
Phone: +385 1 2383 107
Fax: +385 1 2335 633
info@bee-conference.com
https://bee-conference.com/conference-topics/

ANTRAS RENGINYS
GLOBALIOS EKONOMIKOS ANALIZĖ
Tarptautinės konferencijos
pavadinimas:
Tarptautinės konferencijos tipas: 22-oji kasmetinė konferencija
Pasaulio prekybos analizės centras, Purdue universitetas
Organizatorius (-iai):
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Iššūkiai pasaulio, socialiniam ir ekonomikos augimui:
• tarptautinė prekyba ir prekybos politika ir globalizacijos lėtėjimas,
• migracijos, demografiniai pokyčiai ir darbo rinka,
• aplinkos problemos ir energetikos politika.
Anglų
2019 m. birželio 19–21 d.
Tezės: lapkričio 5 d. – sausio 15 d.
Organizuojamos sesijos pasiūlymai: lapkričio 5 d. – sausio 15 d.
Santraukos apžvalga: sausio 18 d. – vasario 10 d.
Pranešimų priėmimas: vėlyvas vasaris
Galutinis straipsnis: balandžio 15 d.
Ankstyvoji registracija: vasario mėn. – balandžio 15 d.
Vėlyvoji registracija (pavėluotas mokestis): balandžio 16–30 d.
Registracijos mokestis: gegužės 7 d.
Senoji biblioteka, Varšuvos universitetas, Centriniai rūmai
Krokuvos przedmieście 26/28, 00-927 Varšuva, Lenkija
Ginger Batta – vyresnioji programos vadovė, Pasaulinės prekybos
analizės centras, Žemės ūkio ekonomikos katedra, Purdue universitetas
(403 West State gatvė, West Lafayette, IN 47907-2056 JAV)
gbatta@purdue.edu
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/events/conferences/2019/index.aspx

TREČIAS RENGINYS
VADYBOS, EKONOMIKOS, VERSLO IR RINKODARA
Tarptautinės konferencijos
KONFERENCIJA
pavadinimas:
Tarptautinės konferencijos tipas: 23-oji tarptautinė mokslinė konferencija
Čekijos akademinio mokslo institutas ir Čekijos technikos universitetas
Organizatorius (-iai):

Pagrindinės konferencijos temos:

Kalba:
Data:
Pagrindinės datos:
Vieta:
Kontaktai:
Konferencijos tinklalapis:

Prahoje
Vadyba, ekonomika, verslas ir rinkodara:
• vadyba (vadybos konsultavimas, vadybos švietimas, mokymas ir
tobulinimas, gamtos mokslai ir verslas, organizacinė elgsena, tyrimo
metodai, socialiniai mokslai ir verslas, technologijų ir inovacijų
valdymas, rizikos valdymas, kritinis valdymas, transporto ir
telekomunikacijų valdymas);
• ekonomika ir verslas (ekonomikos augimas, ekonomikos strategija,
tarptautinis verslas, teisė ir verslas, makroekonomika, mikroekonomika,
vadybos ekonomika, transporto ir telekomunikacijų ekonomika, interneto
portalų ekonomika);
• rinkodara (rinkodaros strategija, rinkodaros kompanija) ir kt.
Anglų
2018 m. rugpjūčio 23–24 d.
Tezių pateikimas – 2019 m. liepos 15 d.
“Novotel Budapest Danube” viešbutis, Bem Rakpart 33-34, 1027
Budapeštas, Vengrija
info@conferences-scientific.cz
http://www.conferences-scientific.cz/inpage/conference-budapestiacmebm-2019
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