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Ważne daty 
 
Zgłoszenie uczestnictwa             do 17.05.2019  
Wniesienie opłaty                         do 31.05.2019  
Przesłanie artykułu                       do 31.05.2019 

 
Opłaty 

 
Opłata normalna                                       400 zł 
Oplata ulgowa (doktoranci i studenci)  200 zł 
 
Dane do wniesienia opłaty:  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa  
nr rachunku: 44-1240-6003-1111-0000-4945-5230 
tytuł przelewu: nazwisko i imię, konferencja 507-20-
080100-R00022-99  
 

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. 

Sekretariat 
 
mgr Marta Chylak  
e-mail: agro2wne@sggw.pl  
tel. 22 593 40 14  
zgłoszenia: http://agro2.wne.sggw.pl/rejestracja 

Cel konferencji 
 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauki ekonomiczne dla 
agrobiznesu i obszarów wiejskich” po raz kolejny stworzy platformę wymiany 
poglądów środowiska naukowego z praktykami, zarówno z kraju jak 
i zagranicy, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół 
zmieniających się potrzeb gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem 
agrobiznesu, jego miejsca w teorii ekonomii oraz zmieniających się warunków 
i wyzwań stawianych przed tym sektorem gospodarki.  

Jeden z paneli konferencji będzie poświęcony dyskusji młodych naukowców 
– uczestników studiów doktoranckich. Panel ten będzie kontynuacją 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnej gospodarki 
w perspektywie młodych naukowców”, która jest organizowana cyklicznie już 
od 2014 roku. 

 Tematyka konferencji 
 

♦ Procesy adaptacyjne przedsiębiorstw w warunkach realizacji zasad 
trwałego rozwoju 

♦ Przemiany w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w krajach europejskich 
♦ Funkcjonowanie rynków rolnych w dobie integracji i globalizacji 
♦ Polityka wobec rolnictwa i obszarów wiejskich 
♦ Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju lokalnym i regionalnym 
♦ Innowacyjność gospodarki narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem 

agrobiznesu 
♦ Wpływ sektora finansowego na rolnictwo, przemysł spożywczy i obszary 

wiejskie 
♦ Logistyka jako czynnik rozwoju gospodarki 
 

Proceedings 
 

Artykuły nadesłane w języku angielskim, które przejdą pomyślnie procedurę 
recenzji zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych. Zaleca 
się, aby objętość artykułów nie przekraczała 8 stron maszynopisu. Wymogi 
redakcyjne znajdują się na stronie internetowej konferencji.  
 

Publikacja zostanie wydana po konferencji w wersji papierowej 
i elektronicznej.  
 

Materiały pokonferencyjne zostaną wysłane do bazy Scopus oraz 
Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities 
(Clarivate Analytics wcześniej Thomson Reuters ISI Index) dostępnego w bazie 
danych Web of Science. 
 

Przesyłanie artykułów naukowych odbywa się za pośrednictwem systemu OJS 
(zakładka na stronie internetowej http://agro2.wne.sggw.pl). 
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