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Harmonogram:
do 4 września
Nadesłanie pełnego tekstu artykułu/referatu
wraz ze streszczeniem

12 września
Ogłoszenie decyzji KN
o kwalifikacji artykułu do sesji Kongresu

28-29-30 września
Konferencja naukowa V Kongresu FinReg 2016

do 16 października
Złożenie artykułu do publikacji

Uwagi: Objętość artykułu do 40 000 znaków

TEMATY REKOMENDOWANE
V KONGRES RYNKÓW FINANSOWYCH

PROBLEMATYKA
Rada Naukowa szczególnie rekomenduje poniższe tematy, ale
prosimy nie ograniczać się tylko do tej problematyki:
1. Polskie prawo bankowe po implementacji dyrektyw
pokryzysowych
2. Compliance - znaczenie dla stabilności finansowej (instytucji i
klientów)
3. Regulacje finansowe po Brexicie. EBA w Warszawie?
4. Doktryna i praktyka instytucji nadzoru makroostrożnościowego
5. Resolution – wskrzeszenie czy likwidacja banku?
6. Instytucje i system finansowy wobec nadużyć (misconduct risk,
misuse risk)
7. Stabilność finansowa - składowa sektora finansów publicznych
(składowa rynku finansowego)
8. Proces legislacyjny regulacji finansowych
9. Prawne uwarunkowanie nowych technologii usług finansowych
(fintech, bitcoin, block chains)
10. Czy w Polsce jesteśmy gotowi na sekurytyzację?
11. Polska agencja ratingowa?

www.bestppt.com

Szanowni Państwo,
w imieniu Organizatorów Kongresu i Komitetu Naukowego
Konferencji uprzejmie zapraszam do udziału w V Kongresie
Regulacji Rynków Finansowych oraz do zgłoszenia własnego
referatu w konkursie call for papers. Zapraszamy do
nadsyłania do 4 września 2016 r. oryginalnych artykułów
problemowych, wyników badań empirycznych, analiz
porównawczych, studiów przypadków, (case study),
komentarzy (glosy) itp. Prace będą mogły zostać
zaprezentowane i poddane dyskusji na konferencji naukowej
w trakcie Kongresu. Liczba referatów ograniczona jest
czasem konferencji, stąd nadesłane artykuły podlegać będą
ocenie Rady Naukowej, składającej się z przedstawicieli
świata nauki, podmiotów rynków finansowych, instytucji
nadzorczych oraz organizatorów. W tym roku najlepsze prace
zostaną poddane także recenzji i opublikowane w kolejnym
tomie monografii o polityce i praktyce regulacji rynków
finansowych.
Gorąco zapraszam do udziału!
dr Wojciech Rogowski,
sekretarz Konferencji

