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Geneza
Na przestrzeni dziejów zdefiniowana przez społeczeństwa koncepcja globalizacji była zmieniana
w oparciu o aktualne wymogi socjo-polityczne. Termin, o którym mowa, wykreował pojęcie „globalnej wioski”
bez granic z jednakowymi szansami dla każdego. Dynamika tej koncepcji opiera się na ”minimalizacji
restrykcji i maksymalizacji korzyści”, stąd hasło „going global” dla przedsiębiorców dobrze funkcjonujących
w kraju macierzystym stało się okazją do poszukiwania zysków również na rynkach zagranicznych.
Jednostki z krajów o niższym dochodzie poszukują szansy na spełnienie swych marzeń i zapewnienie sobie
wygodnego życia w krajach o wysokich przychodach w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności.
Jednakże aktualny scenariusz wprowadza nowy obraz współczesnego świata – bardziej
zastraszonego, zamkniętego w zakresie ekonomicznym, a nawet nacjonalistycznego w podejściu.
Wydarzenia ostatnich miesięcy, takie jak BREXIT- wyjście Wielkiej Brytanii ze strefy UE, mogą być
postrzegane jako jeden z dobitnych przykładów nie spotykanego jak dotąd ryzyka w dynamice tzw.:
„globalnej wioski”. Koncepcja suwerenności zatacza coraz większe kręgi, rosną granice, a polityki
migracyjne stają się coraz bardziej restrykcyjne.
Analitycy prezentują swoje prognozy na temat związanych z powyższą sytuacją efektów krótkoi długookresowych, lecz w bieżącym kontekście globalizacji ryzyko w biznesie pozostaje niezmienne.
Dlatego też zapraszamy środowisko akademickie do zaprezentowania swojego punktu widzenia, który
mógłby wpłynąć na przyszłą dynamikę „globalnej wioski” i zminimalizować ryzyko w poszczególnych
sektorach.

Cel konferencji
Celem międzynarodowej konferencji naukowej Business Risk in Changing Dynamics of Global Village
(BRCDGV-2017) jest stworzenie platformy dla profesjonalnej debaty, z udziałem ekspertów z całego świata,
w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka oraz szans we współczesnym globalnym biznesie. Wnioski
z organizowanej konferencji stanowić będą ramy i wytyczne do dalszych rozważań dla naukowców, elit
biznesu i decydentów, będąc inspiracją do zrywania więzów biznesowych, jak również do minimalizowania
ryzyka związanego z postrzeganiem świata jako globalnej wioski.

Zasięg konferencji
Zamierzeniem konferencji jest zaproszenie ekspertów z całego świata reprezentujących różne
sektory gospodarki do zaprezentowania w jaki sposób są one obarczone ryzykiem i efektami globalizacji.
W efekcie stworzona zostanie doskonała platforma do wymiany opinii między środowiskiem akademickim,
przedstawicielami firm i decydentami. Ogólnie rzecz ujmując, konferencja skierowana jest do osób
zajmujących się współpracą międzynarodową, integracją europejską, handlem międzynarodowym,
zarządzaniem, finansami, ekonomią, marketingiem, inżynierią, innowacjami, technologiami informacyjnymi,
prawem, naukami o zdrowiu, opieka społeczną, nowożytnymi językami oraz kulturą i edukacją. Wydarzenie
zorganizowane zostanie przez PWSZ w Nysie, w historycznym Księstwie Biskupów Nyskich w samym sercu
Europy Środkowej, we współpracy z Polsko-Indyjską Fundacja Edukacyjną (IEEF-link: http://www.ieef.pl/ )
wraz z jej partnerami z Polski, Indii i innych krajów UE i świata. (link- http://szort.pl/3kxzd)
PWSZ w Nysie to młoda dynamiczna uczelnia o profilu praktycznym, stale dążąca do doskonałości
w kształceniu akademickim, badaniach naukowych i posiadająca ugruntowaną mocną pozycję swoich
absolwentów na globalnym rynku pracy. Planowana liczba uczestników konferencji przekracza na dzień
dzisiejszy liczbę 120 osób, które wezmą udział w dyskusjach, prezentacjach, warsztatach i seminariach lub
zgłoszą swoje prace do publikacji. Wszystkie zatwierdzone przez Komitet Naukowy konferencji referaty
zostaną opublikowane w monografii z indywidualnym numerem ISBN oraz wydawnictwie internetowym
z ISSN.
Ważne terminy:
Konferencja : 26-27 kwietnia 2017
Termin zgłaszania abstraktów: 25 lutego 2017
Informacje o akceptacji: 26 lutego 2017
Rejestracja udziału w konferencji on-line- http://szort.pl/h2qyv: 30 marca 2017
Termin przesłania referatów do publikacji: 15 maja 2017
Termin zapłaty za udział w konferencji: 26 lutego 2017
Informacje praktyczne: http://szort.pl/4f8od
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