Program konferencji
„Trendy we współczesnej turystyce”
26-27 listopada 2015 r.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Sala 1b (bud. C al. Niepodległości 128)

26 listopada 2015 r.
Godz. 1000 – 1100

rejestracja uczestników

Godz. 1100– 1120 otwarcie konferencji
Godz. 1120– 1320 sesja I - „Przedsiębiorstwa turystyczne”
Moderator: prof. dr hab. Barbara Marciszewska
prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, M. Bera (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu):
Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwach hotelarskich w Polsce
prof. dr hab. J. Sala (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): Tendencje rozwojowe
turystycznej bazy noclegowej w Polsce w latach 1990-2014
dr Joanna Kizielewicz (Akademia Morska w Gdyni): Metody finansowania zakupu
nowych statków wycieczkowych przez międzynarodowe korporacje żeglugowe
mgr Anna Para (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Turystyka w obliczu
nowych zjawisk – ekonomia dzielenia się oraz współdzielona konsumpcja
mgr Marta Czupryńska (Uniwersytet Warszawski):
Transformacje procedur
opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy świadczeniu usług
turystycznych – kontrowersyjne (?) zmiany
Godz. 1320 – 1400

lunch

Godz. 1400 – 1530 sesja II - „Regiony turystyczne”
Moderator: prof. dr hab. Aleksander Panasiuk
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski): Koncepcja przestrzeni
turystycznej – ujęcie ilościowe
dr Bernadeta Hołderna-Mielcarek, dr hab. prof. AWF Stefan Bosiacki (Akademia
Wychowania Fizycznego w Poznaniu): Turystyka jako element zarządzania
strategicznego w regionie na przykładzie województwa wielkopolskiego
dr Tomasz Napierała (Uniwersytet Łódzki): Gminne inwestycje turystyczne w
Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, w latach 2007-2013
dr Daniel Puciato (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu): Rola władz lokalnych
w procesie wyboru lokalizacji hoteli

Godz. 1530– 1600 przerwa na kawę
Godz. 1600 – 1730

sesja III - „Trendy demograficzne”

Moderator: prof. dr hab. Janusz Olearnik
dr Agnieszka Sawińska (Uniwersytet Szczeciński): Czynniki kształtujące
zachowania konsumentów 50+ na rynku turystycznym - rozważania teoretyczne
mgr Piotr Kociszewski (Uniwersytet Warszawski): Oferta turystyczna dla seniorów
„nowym trendem w turystyce” ? – refleksje po badaniach
dr hab. prof. AWF Andrzej Hadzik, dr hab. prof. AWF Rajmund Tomik, dr inż. Jakub
Rysnik (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach): Rozwój rynku turystyki
zdrowotnej
dr hab. Elżbieta Szymańska (Politechnika Białostocka),
dr hab. prof. USz A. M. Panasiuk (Uniwersytet Szczeciński) dr Eugenia Panfiluk
(Politechnika Białostocka): Otwarty proces innowacyjny w turystyce SPA i
wellness. Koncepcja modelu systemu innowacyjności w turystyce zdrowotnej
Godz. 1900 – kolacja w restauracji „Kultura” 9 (ul. Krakowskie Przedmieście
21/23)

27 listopada 2015 r.
Godz. 930 – 1100 sesja IV - „ Organizacja rynku turystycznego”
Moderator: prof. dr hab. Beata Meyer
dr hab. M. Kachniewska, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie):
Funkcjonowanie aborygeńskich klastrów turystycznych na Tajwanie jako
ekonomiczna i kulturowa podstawa trwałego rozwoju turystyki
dr Justyna Maciąg, dr Katarzyna Czernek (Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach): Ocena skuteczności regionalnej współpracy sieciowej w turystyce;
wyniki badania
dr Katarzyna Czernek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Zastosowanie
analizy sieci społecznych do identyfikacji przywództwa w strukturach partnerskich
– przykład „Wiślańskiej Organizacji Turystycznej”
mgr Paweł Piotrowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Znaczenie
innowacji w tworzeniu oferty sieciowego produktu turystycznego na przykładzie
Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
dr Marek Zawartka, dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska (Uniwersytet Jagielloński):
Bezpieczeństwo a jakość usług hotelarskich

dr Ewa Grabińska prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk (Uniwersytet Jagielloński):
Konkurencyjność portów lotniczych
Godz. 1100 – 1130 przerwa na kawę
Godz. 1130 – 1230 sesja V - “Rynek pracy w turystyce”
Moderator: prof. dr hab. Józef Sala
dr Anna Tokarz-Kocik (Uniwersytet Szczeciński): Wpływ zmian demograficznych
na rynek pracy w hotelarstwie
dr Marlena Bednarska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu): Wpływ różnic
międzypokoleniowych na postawy wobec pracy. Studium gospodarki turystycznej
dr Aleksandra Grobelna (Akademia Morska w Gdyni): Postrzeganie motywatorów
związanych z pracą przy wyborze kariery w branży turystyczno-hotelarskiej.
Badania porównawcze polskich i hiszpańskich studentów

Podsumowanie konferencji
Godz. 1230 – 1300 lunch

