KOMITET NAUKOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Miejsce konferencji:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Centrum Wodne Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Ciszewskiego 6
02-787 Warszawa
Zgłoszenie na konferencję:
Organizator spotkania: dr hab. Joanna Paliszkiewicz – prof. SGGW
E-mail: joanna_paliszkiewicz@sggw.pl
Osoby spoza Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW zainteresowane
udziałem w konferencji proszone są o przesłanie karty zgłoszeniowej
na adres: magdalena_kowalewska@sggw.pl do 1 maja 2012 r.

Editors` Panel of Leading International Journals
(Panel redaktorów wiodących czasopism zagranicznych)
21 maja 2012 r.

prof. dr hab. Bogdan Klepacki, prof. honorowy LNUR
w Dublanach (Przewodniczący KERiROW PAN, Dziekan
Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW) – przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak (Wiceprzewodniczący
KERiROW PAN, Wydział Zarządzania UW) - członek
prof. dr hab. Walenty Poczta (Wiceprzewodniczący KERiROW
PAN, Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UP
w Poznaniu) – członek
dr hab. Jan Wołoszyn, prof. SGGW (prodziekan Wydziału Nauk
Ekonomicznych SGGW)- członek
dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW ( Katedra Ekonomiki
i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych
SGGW) - członek
dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW (Sekretarz KERiROW
PAN, Redaktor Naczelny Roczników Nauk Rolniczych, Seria
G.) – członek
mgr Magdalena Kowalewska – sekretarz
e- mail: magdalena_kowalewska@sggw.pl, (022) 593 42 36

Komitet Ekonomii Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów
Wiejskich PAN oraz
Wydział Nauk
Ekonomicznych SGGW

Zapraszają na międzynarodową konferencję:

EDITORS` PANEL OF LEADING
INTERNATIONAL JOURNALS
(Panel redaktorów wiodących czasopism zagranicznych)
21 maja 2012 r. w Warszawie
Tematyka konferencji jest kontynuacją zagadnień poruszanych
podczas poprzednich edycji tego spotkania: Badania w naukach
ekonomicznych i rozwój kadr – problemy merytoryczne,
metodologiczne oraz formalno – prawne, Rozwój nauk
ekonomicznych – ujęcie historyczne i współczesność oraz Problemy
rozwoju nauk ekonomicznych w wybranych krajach, które odbyły się
na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w latach 2009, 2010, 2011.
Celem konferencji jest zapoznanie polskich naukowców
z wymaganiami stawianymi autorom artykułów naukowych przez
redakcje czasopism o zasięgu międzynarodowym oraz wywołanie
dyskusji na temat działań na rzecz zwiększania liczby publikacji
autorów polskich w tych czasopismach.
W programie przewidujemy wystąpienia 13 redaktorów
i przedstawicieli czasopism o zasięgu międzynarodowym. Każdy
z nich zaprezentuje zasady i warunki publikowania w czasopismach,
które reprezentują. Przewidziana jest także dyskusja panelowa
oraz czas na indywidualne rozmowy uczestników z wybranymi
redaktorami. Podczas konferencji przewidziane jest bieżące
tłumaczenie wystąpień panelowych.

