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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONFERENCJI 

 
 

Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

organizuje konferencję młodych pracowników nauki, na której będzie możliwość prezentacji 

osiągnięć w zakresie wyników badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanych 

prac doktorskich. Na konferencję pragniemy zaprosić również doktorantów z innych ośrodków 

naukowych.  

Konferencja pt. Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie badań młodych 

naukowców, będzie przeglądem prac oraz doniesień naukowych doktorantów z uczelni  

z całego kraju. 

Celem konferencji będzie wymiana wiedzy i doświadczeń między środowiskiem 

doktorantów  

w zakresie prowadzonych badań naukowych. Tematyka konferencji będzie obejmować 

zagadnienia w ramach nauk ekonomicznych, dotyczących m.in.: 

- ekonomiki przedsiębiorstw, 

- ekonomii sektora publicznego, 

- finansów i rachunkowości,  

- zarządzania i marketingu, 

-  bioekonomii,  

- nauk przyrodniczych.  

Przedmiotem dyskusji będą także szeroko rozumiane zagadnienia funkcjonowania gospodarki.  

W ramach konferencji odbędzie się sesja plenarna, w czasie której zostaną zaprezentowane 

wykłady przez zaproszonych gości. Przewidziane są również sesje panelowe, w trakcie których 

będzie możliwość prezentacji osiągnięć naukowych przez doktorantów. Zgłoszone na 

konferencję opracowania zostaną opublikowane w monografii, która będzie wydana przed 

konferencją. Do prezentacji kwalifikowane będą jedynie opracowania sporządzone 

samodzielnie przez doktorantów. Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat aktywnego 

uczestnictwa. Prelegenci, których prezentacje będą ocenione jako najlepsze (w danej sekcji) 

otrzymają certyfikat z wyróżnieniem. 
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KALENDARIUM 

 

31.01.2016 r.  → nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa (formularz zgłoszenia pod linkiem: 

http://ls.wne.sggw.pl/index.php/978493/lang-pl) 

14.02.2016 r. → nadsyłanie pełnej wersji referatu do druku drogą mailową           

(konferencja_doktoranciwne@sggw.pl)  

29.02.2016 r. →  termin uiszczenia opłaty konferencyjnej  

01.06.2016 r. →  ogłoszenie ostatecznego harmonogramu konferencji 

 

 

PUBLIKACJA 

 Zapraszamy do publikacji artykułów w języku polskim. Sugerowana objętość pracy 

wynosi powyżej 20 tys. znaków, max. 22 tys. znaków. Prace przygotowane na podstawie 

ustalonych zasad (załącznik 1) dołączonych do zaproszenia należy przesłać w 

nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2016 r. na adres e-mail: 

konferencja_doktoranciwne@sggw.pl. Do publikacji kwalifikowane będą jedynie opracowania 

sporządzone samodzielnie przez doktorantów. Powinny być one zaakceptowane przez opiekuna 

naukowego/promotora/samodzielnego pracownika naukowego (wzór potwierdzenia w 

załączniku 2). Artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii, która 

zostanie przekazana w dniu konferencji. Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji bez 

konieczności publikacji artykułu. 

 

 

OPŁATY 

 

 Opłata konferencyjna wynosi 200 PLN i obejmuje: udział w konferencji z wystąpieniem, 

wyżywienie, publikację artykułu w monografii. Opłatę należy wnieść na konto Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230 z dopiskiem: 

507-20-081100-M00539-99 + Imię i Nazwisko. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów 

dojazdu i noclegu. Rezerwacji noclegów uczestnicy konferencji dokonują we własnym 

zakresie.  

 

http://ls.wne.sggw.pl/index.php/978493/lang-pl

