
Kalendarium konferencji 

26.06.2013 Zgłoszenie udziału w konferencji i przesłanie 

głównych tez artykułu (long abstract) - ok. 

2500 znaków ze spacjami 

05.07.2013    Akceptacja zgłoszonych streszczeń 

09.09.2013   Przesłanie pełnych tekstów artykułów  

30.09.2013   Informacja o przyjęciu artykułów do 

publikacji 

15.10.2013  Wniesienie opłaty konferencyjnej i przesłanie 

potwierdzenia  

Zgłoszenia i referaty prosimy przesłać pocztą elektroniczną 

na adres: kepg_konferencja@sggw.pl 

 Opłaty 

Koszt uczestnictwa w konferencji z publikacją wynosi  950 zł i 

obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, 

wydanie zaakceptowanego referatu w recenzowanej publikacji 

naukowej oraz obiad. 

Koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji wynosi 300 zł i 

obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz 

obiad. 

W przypadku uczestnictwa wielu współautorów artykułu, pełna 

opłata (950zł) dotyczy jednego (głównego autora), a pozostałych 

osób opłata za uczestnictwo (300zł). 

 
Nie przewiduje się publikacji bez udziału w konferencji. 

 Opłaty należy wnosić na konto 

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa  Wiejskiego  w 

Warszawie  

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa 

Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230 

Sub konto (dopisek: „kod pracy”) 507-20-080200-K00202-99 

TYTUŁ: „opłata konferencyjna za 1. IMIĘ i NAZWISKO, 2. IMIĘ i 

NAZWISKO itd….” 

  

5 grudnia 2013 – SGGW, ul. Nowoursynowska 166 

 10.00 – 10.30 rejestracja  uczestników 

 10.30 – 10.45 otwarcie konferencji 

 10.45 -  13.00 obrady 

 13.00 – 13.30 przerwa na kawę 

 13.30 – 15.30 obrady 

 15.30  obiad  

 

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

ul. Nowoursynowska 166, budynek 5 

02-787 Warszawa 

Tel. (+48) (22)  593 40 36 

Fax (+48) (22)  593 40 31 

e-mail: kepg@sggw.pl 

http://keipg.wne.sggw.pl 

 

dr Anna Kłoczko-Gajewska 

tel. (+48) (22) 59 340 36, kom: (+48) 606 371 163 

e-mail: kepg_konferencja@sggw.pl 

fax (+48) (22) 59 340 31 

 

Szczegółowe informacje, w tym formularze zgłoszeniowe, 

wymogi edytorskie, program konferencji oraz dodatkowe 

informacje praktyczne są umieszczone na stronie WWW: 

http://keipg.wne.sggw.pl/konferencje/  

CALL FOR PAPERS 

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA 

WIEJSKIEGO W WARSZAWIE 

 

 

 

 

Zapraszamy na międzynarodową 

konferencję naukową nt.   

„PROBLEMY OBSZARÓW WIEJSKICH   

I SEKTORA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEGO  

Z PERSPEKTYWY WSPÓŁCZESNYCH 

NURTÓW EKONOMII” 

piątą z cyklu 

„PRZEMIANY W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ 

W KRAJACH EUROPEJSKICH”  

  

 
5 GRUDNIA 2013 R. 

WARSZAWA 
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Organizator  

Sekretar iat  konferencj i  

 

WWW 

  

 

Katedra Ekonomii i 

Polityki Gospodarczej 

W y d z i a ł  N a u k  

E k o n o m i c z n y c h  



 

 

Założenia konferencji 

Szanowni Państwo, 

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej ma zaszczyt 

zaprosić Państwa na konferencję nt. „Problemy obszarów 

wiejskich  i sektora rolno-żywnościowego z perspektywy 

współczesnych nurtów ekonomii”, która jest piątą z cyklu 

konferencji o wiodącym temacie „Przemiany w gospodarce 

żywnościowej w krajach europejskich”. 

Celem konferencji jest pokazanie potrzeby i korzyści z 

zastosowania do badań procesów zachodzących w 

sektorze rolno-żywnościowym i na obszarach wiejskich 

perspektywy takich kierunków ekonomii jak nowa 

ekonomia instytucjonalna lub nowa ekonomia polityczna.  

Problematyka konferencji 

1. Współczesna ekonomia a aktualne problemy 

rolnictwa i obszarów wiejskich 

2. Gospodarka rolno- żywnościowa w ujęciu 

interdyscyplinarnym (ekonomia, socjologia, 

zarządzanie) 

3. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie z 

perspektywy nowej ekonomii politycznej 

4. Współczesne koncepcje dobrobytu 

ekonomicznego i społecznego w odniesieniu do 

obszarów wiejskich 

5. Rynki, przedsiębiorstwa i biurokracja jako 

mechanizmy koordynacji procesów 

gospodarczych (structure of governance) 

6. Niesprawności rynku lub państwa w sektorze 

rolno-żywnościowym  

 

 

 
 

Skład Rady Naukowo-Programowej 

Przewodnicząca 

Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW 
  

Członkowie: 

prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk  

dr  hab. Jarosław Gołębiewski 

dr Piotr Adamczyk 

dr Agnieszka Borowska  

dr Mariusz Chądrzyński  

dr Andrzej Jędruchniewicz 

dr Monika Utzig 

dr Aldona Zawojska  

Komitet Organizacyjny 

Przewodnicząca 

dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadzw. SGGW  

Tel. (+48) (22) 59 340 39 

Sekretarz 

dr Anna Kłoczko-Gajewska 

tel. (+48) (22) 59 340 36, kom: (+48) 606 371 163 

Członkowie 

dr Kinga Gruziel  

dr Ewa Krawczyk 

dr Jacek Maśniak  

dr Aneta Mikuła  

dr Małgorzata Raczkowska  

dr Grzegorz Sobiecki  

dr Joanna Wrzesińska  

mgr Michał Chmielewski 

mgr Rafał Gąsiorek 

mgr Paweł Kraciński 

mgr Emil Ochnio  

mgr Anna Urbanek 

mgr Emilia Wróblewska  

mgr Michał Wielechowski  

  

 

 Publikacje i wymagania edytorskie 

 

Wszystkie artykuły podlegają podwójnej recenzji.  

Artykuły w języku polskim po pozytywnej recenzji zostaną 

opublikowane w jednym z następujących czasopism 

 Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (8 pkt)  

 Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, seria 

Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 

(7 pkt.)  

Artykuły w języku angielskim po pozytywnej recenzji zostaną 

opublikowane w następującym czasopiśmie 

 Acta Scientarum Polonorum - Oeconomia (9 pkt)  

Po zakwalifikowaniu artykułu do konkretnego czasopisma 

autorzy będą poproszeni o dostosowanie formy artykułu do 

wymogów danych redakcji. Prosimy o zapoznanie się z 

profilem i wymaganiami czasopism na poniższych stronach 

internetowych:  

 Roczniki…:  http://goo.gl/e0mUy 

 Zeszyty…  :  http://goo.gl/u1QQq 

 Acta… :  http://acta_oeconomia.sggw.pl/ 

 

Część artykułów zostanie opublikowana po konferencji  

(w I kwartale 2014 roku). 


