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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:
poprzez wypełnienie formularza na stronie:
www.kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/
Pełny tekst opracowania w języku polskim lub angielskim prosimy
przesyłać w formie elektronicznej na adres email:
konferencja_msg@sggw.pl
Opłaty konferencyjne należy kierować na konto:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa
Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230
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TYTUŁ: „opłata konferencyjna za 1. IMIĘ i NAZWISKO,
2. IMIĘ i NAZWISKO itd....”

Komunikat pierwszy
Kociszew 09.05.2016

Szanowni Państwo,
Katedra Ekonomki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych ma
zaszczyt zaprosić Państwa na II konferencję naukową pt. „Aktualne tendencje w
międzynarodowych stosunkach gospodarczych”. Konferencja ma być miejscem
spotkania się środowiska naukowego z kraju i zagranicy, którego zainteresowania
badawcze koncentrują się wokół zjawisk, procesów i tendencji zachodzących we
współczesnej gospodarce światowej.

TEMATYKA KONFERENCJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Handel i inwestycje zagraniczne
Międzynarodowa polityka ekonomiczna
Międzynarodowe rynki finansowe
Procesy integracyjne na świecie
Migracje międzynarodowe
Globalizacja i problemy globalne w gospodarce światowej

KALENDARIUM KONFERENCJI:
• Przesyłanie zgłoszenia wraz z abstraktem
do
(abstrakt opracowania powinien określać problem badawczy i
o zastosowanych w opracowaniu metodach badawczych)
• Akceptacja tematu
do
• Wpłata konferencyjna
do
• Przesyłanie referatów do kolejnych numerów:
Zeszyt 2/2016
do
Zeszyt 3/2016
do
Zeszyt 4/2016 (publikacja w języku angielskim)
do
Zeszyt 1/2017
do

15.03.2016
informować
30.03.2016
15.04.2016
15.04.2016
15.06.2016
15.06.2016
15.10.2016

Referaty po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą opublikowane w Zeszytach
Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego
(obecnie 13 pkt.).
Artykuły powinny być opracowane zgodnie z wymaganiami redakcji:
www.wne.sggw.pl/czasopisma/problemy-rolnictwa-swiatowego/
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o rejestracja uczestników - Wydział Nauk Ekonomicznych Kampus SGGW,
o przejazd uczestników konferencji z Warszawy do Kociszewa,
o uroczyste otwarcie konferencji,
o sesja plenarna,
o przerwa kawowa,
o sesja plenarna,
o przerwa obiadowa,
o kontynuacja obrad w sesjach problemowych,
o powrót uczestników konferencji do Warszawy.
KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
Wariant 1 – koszt uczestnictwa w konferencji z publikacją wynosi 790 zł,
(obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, dwie recenzje
artykułu, publikację artykułu, wyżywienie oraz przejazdy autokarem SGGW
- Kociszew),
Wariant 2 – koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji wynosi 200 zł.
(obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie
oraz przejazdy autokarem SGGW - Kociszew).
Uwagi dodatkowe:
• Przy uczestnictwie w konferencji kilku współautorów publikacji pełna opłata
dotyczy jednego autora, a dla pozostałych wynosi ona 200 zł
• Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres
sekretariatu konferencji najpóźniej do dnia 15.04.2016r. Po tej dacie
wniesione opłaty nie będą zwracane.
• Nie ma możliwości publikacji artykułu bez uczestnictwa w konferencji

