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Konsultacje z zakresu dobrych praktyk pisania i publikowania prac w czasopismach z listy „A” oraz analiz 

statystycznych 

 

 

Szanowni Państwo, 
  
uprzejmie informujemy, że Centrum Obsługi Badań Naukowych w ramach realizowanego Programu doskonalenia 

kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych, uruchamia na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki  w 

Jeleniej Górze konsultacje z zakresu: 

- dobrych praktyk pisania i publikowania prac w czasopismach z listy „A”,  

- analiz statystycznych. 

Konsultacje dedykowane są pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz doktorantom Wydziału. 

 
Zakres konsultacji obejmuje: 

- dobre praktyki publikowania prac w czasopismach z listy „A” (wybór czasopisma, prowadzenie bazy danych na 

temat doświadczeń dotyczących publikowania w wybranych czasopismach itp.), 

- wsparcie w znalezieniu współautora specjalizującego się w badaniach z wykorzystaniem warsztatu metod 
ilościowych. 

- wsparcie w pozyskiwaniu i analizie danych statystycznych oraz projektowaniu badań prowadzonych z 
wykorzystaniem metod ilościowych.  

Terminy i miejsce konsultacji: 

Piątki: 10:00-12:00 (za wyjątkiem ostatniego piątku miesiąca) 

Bud. A, p. 38 (Jelenia Góra) 

Sylwetka eksperta: 

Dr hab. Beata Bal-Domańska, Katedra Gospodarki Regionalnej 

Dr hab. Beata Bal-Domańska (badania regionalne i ekonometryczne) prowadzi prace w obszarach modelowania 

rozwoju regionalnego z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych oraz metod wielowymiarowej analizy 

porównawczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz statystyki publicznej. Wśród prac realizowanych 

na rzecz statystki publicznej warto podkreślić działania prowadzone w ostatnim okresie i dotyczące budowy baz 

danych (np. z zakresu wskaźników zrównoważonego rozwoju) oraz badań statystycznych dotyczących rewitalizacji w 

gminach. Brała udział w 6 grantach jako wykonawca (NCN, MNiSW, KBN). Jest autorem lub współautorem około 80 

publikacji, w tym 3 prac zaakceptowanych lub opublikowanych w czasopismach wyróżnionych na liście Journal 

Citation Report (JCR). 
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O Programie doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych 

 

Program obejmuje świadczenie usług szkoleniowych w obszarze szeroko rozumianej metodologii prowadzenia badań 

naukowych i mają na celu wsparcie  pracowników naukowych w doskonaleniu się w pracy i warsztacie naukowym na 

miarę aktualnych wyzwań (umiędzynarodowienie nauki, wdrożenia komercyjne wyników itp.). Program został 

stworzony z inicjatywny Władz Uniwersytetu Ekonomicznego i jest realizowany w ramach nowo powołanego 

Centrum Obsługi Badań Naukowych. 

                                                                                                                                       

W ramach Programu pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci, będą mogli wziąć udział w cyklu szkoleń i 

konsultacji naukowych z obszaru:  

• planowania badań, w tym przede wszystkim z obszaru wykorzystania metod ilościowych, 

• efektywnego publikowania prac naukowych w czołowych czasopismach, 

• skutecznego aplikowania o granty i realizowania projektów finansowanych ze źródeł Narodowego Centrum 

Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz innych źródeł. 

 

Autorski cykl warsztatów i konsultacji pozwoli uczestnikom ugruntować już posiadaną wiedzę jak i poszerzyć ją 

zgodnie z indywidualnymi potrzebami. 

 

 

 

  


