SEKRETARIAT KONFERENCJI:
mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych, SGGW w Warszawie, blok V pok. 25
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
Tel. (022)5934102 lub (022)5934103,
fax. (022)5934101
email: msg@sggw.pl

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji są możliwe przez:
- wypełnienie formularza na stronie: http://kerimsg.wne.sggw.pl/
- przesłanie na adres sekretariatu konferencji formularza zgłoszenia
udziału w konferencji
KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:
Wariant 1 – pełne uczestnictwo w konferencji, koszt: 980 zł. Opłata
obejmuje koszt wydawnictwa konferencyjnego, udziału w konferencji
oraz zakwaterowania z wyżywieniem.
Wariant 2 – publikacja artykułu bez udziału w konferencji, koszt: 720
zł. Opłata obejmuje koszt wydawnictwa konferencyjnego.
KONTO WPŁAT:
Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t.

GLOBALNE PROBLEMY
ROLNICTWA, LEŚNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa
nr konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230 z dopiskiem:
507-20-082500-L00018-99 + nazwisko i imię uczestnika
Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres
sekretariatu konferencji do dnia 30.04.2014.

Komunikat pierwszy
Warszawa - Rogów 26-27 czerwca 2014

Katedra
Ekonomiki
Rolnictwa
i
Międzynarodowych
Stosunków
Gospodarczych SGGW pragnie serdecznie zaprosić do udziału w XI
Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Globalne Problemy
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej organizowanej w
dniach 26-27 czerwca 2014 r.
TEMATYKA KONFERENCJI:











perspektywy i determinanty rozwoju rolnictwa, leśnictwa i
gospodarki żywnościowej w Polsce i innych krajach,
procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową
i obszary wiejskie,
międzynarodowe trendy w konsumpcji żywności, nieżywnościowych
produktów agrobiznesu oraz środowiskowych walorów obszarów
wiejskich,
ryzyko cenowe i dochodowe w gospodarce żywnościowej
w warunkach globalizacji,
ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju gospodarki leśnej
w Polsce i innych krajach,
metodyczne aspekty oceny rozwoju gospodarki żywnościowej
i obszarów wiejskich,
systemy informacyjne w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce
żywnościowej,
ekonomiczne aspekty zarządzania informacją w procesie
globalizacji,
kapitał ludzki i uwarunkowania społeczne w rolnictwie europejskim
w procesie integracji europejskiej.

Problemy poruszane w referatach powinny być ujęte w aspekcie
porównań międzynarodowych. Referaty po uzyskaniu pozytywnych
recenzji będą opublikowane w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy
Rolnictwa Światowego (8 pkt.). Artykuły powinny być opracowane
zgodnie z wymaganiami redakcji: http://kerimsg.wne.sggw.pl/
KALENDARIUM KONFERENCJI:
Przesyłanie zgłoszenia
do 15.05.2014
Wpłata konferencyjna
do 15.05.2014
Przesyłanie referatów:
do 15.05.2014
Referaty przesłane po 15.03.2014 będą opublikowane po konferencji.
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Maria Parlińska, prof. SGGW (przewodnicząca)
inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
inż. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
Stanisław Stańko, prof. SGGW
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dr

inż. Marcin Idzik (przewodniczący)
Anna Górska
inż. Mariusz Hamulczuk
inż. Zdzisław Jakubowski
inż. Elżbieta Kacperska
inż. Tomasz Klusek
inż. Paweł Kobus
inż. Dorota Kozioł-Kaczorek
inż. Dorota Komorowska
inż. Elwira Laskowska
inż. Janusz Majewski

dr inż. Robert Pietrzykowski
dr inż. Alicja Stolarska
dr Ewa Wasilewska
mgr Adam Andrzejuk
mgr Łukasz Chryniewicz
mgr Katarzyna Czech
mgr Nataliya Fesyuk
mgr Iryna Petrovska
mgr Łukasz Pietrych
mgr Adam Waszkowski
mgr Anna Woźniak-Andrzejuk

ORGANIZACJA KONFERENCJI:
1 dzień / 26.06.2014 (czwartek)
- rejestracja uczestników konferencji – Wydział Nauk Ekonomicznych,
Kampus SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166
- uroczyste otwarcie konferencji sesja plenarna, przerwa obiadowa
- przejazd autokarem uczestników konferencji z Warszawy do Rogowa
(Leśny Zakład Doświadczalny SGGW)
- zakwaterowanie uczestników konferencji w hotelu,
- zwiedzanie arboretum (http://arboretum.sggw.pl) oraz muzeum Lasu
i Drewna w Rogowie (http://cepl.sggw.pl/muzeum)
- uroczysta kolacja.
2
-

dzień / 27.06.2014 (piątek)
śniadanie,
kontynuacja obrad w sesjach problemowych,
przerwa obiadowa, wykwaterowanie,
powrót uczestników konferencji do Warszawy (w godzinach
popołudniowych).

