Publikacja i wymagania edytorskie
Nadesłane referaty zostaną opublikowane
(po otrzymaniu pozytywnej recenzji)
w monografii w języku polskim (2 punkty).

Prosimy o przestrzeganie wymogów edytorskich:
1. Objętość wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami
powinna liczyć DO 20 TYS. ZNAKÓW (8-10 STRON).

Ramowy program konferencji:
23.XI.2012 r. – Wyjazd autokarem ok. 10:00 spod
Auli Kryształowej SGGW do
Golądkowa.
Konferencja w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia im. Jadwigi
Dziubińskiej w Golądkowie.

2. Artykuł powinien być napisany CZCIONKĄ typu TIMES
NEW ROMAN 12 PKT., 1½ ODSTĘPU między wierszami.

24.XI.2012 r. – Warsztaty terenowe w Pułtusku
i okolicy.

3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać
formatu B–5 (12,5 x 19,5 cm); numeracja tabel
i rysunków powinna być cyframi arabskimi.
Wszystkie tabele, wykresy i zdjęcia powinny posiadać
tytuł i źródło oraz być opracowane WYŁĄCZNIE w
SKALI SZAROŚCI!

Powrót do Warszawy ok. 16:00.

Katedra Ekonomiki Edukacji,
Komunikowania i Doradztwa
Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
oraz

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie
zapraszają
na ogólnopolską konferencję naukową

Społeczna odpowiedzialność
biznesu w obszarze
przedsiębiorczości na wsi

4. Przy powoływaniu się na publikacje innych autorów
umieszczamy PRZYPIS DOLNY wg wzoru:
M. Blaug: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994,
s. 466.

Warszawa - Golądkowo (k. Pułtuska),
23 – 24 listopada 2012

5. WYKAZ PIŚMIENNICTWA należy zestawić w porządku
alfabetycznym w następujący sposób:
Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
6. OBOWIĄZUJE NASTĘPUJĄCY UKŁAD PRACY:
• IMIĘ I NAZWISKO autora (-ów) oraz ich afiliacja
• TYTUŁ ARTYKUŁU
• STRESZCZENIE pracy (od 600 do 1000 znaków)
• SŁOWA KLUCZOWE (należy podać do 6 słów)
• TEKST

GŁÓWNY

Informacje o konferencji i wymaganiach
edytorskich dostępne są również na stronie:

(wstęp z celem i hipotezą badawczą,

materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski lub
podsumowanie i piśmiennictwo)
• ADRES DO KORESPONDENCJI (pocztowy i internetowy)

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

Komitet Programowy:
Przewodnicząca:
Dr hab. prof. Krystyna Krzyżanowska

Opłatę należy dokonać na konto konferencji:

Cele konferencji:
• prezentacja

wyników

badań

naukowych

oraz

praktycznych doświadczeń dotyczących rozwoju

Z dopiskiem: Konferencja „Społeczna

CSR w obszarze przedsiębiorczości na wsi,
Wiceprzewodniczący:
Dr hab. prof. Jan Wołoszyn
Dr hab. prof. Izabella Sikorska–Wolak
Dr hab. Iwona Kowalska
Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu MRiRW

Nr: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

• integracja środowiska naukowców i praktyków,

odpowiedzialność biznesu w obszarze

• wskazanie

przedsiębiorczości na wsi” (507-20-

możliwości

dalszych

poszukiwań

badawczych dotyczących specyficznych zachowań

08260001)

przedsiębiorczych w różnych grupach zawodowych.
Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący:
Dr hab. prof. Krystyna Krzyżanowska
Mgr Krzysztof Nuszkiewicz

• ogólne zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości,

przedsiębiorczości na wsi,
• kierunki

rozwoju

i

skuteczność

działań

przedsiębiorczych,
• komunikowanie

i

doradztwo

w

rozwoju

przedsiębiorczości na wsi.

Informacje organizacyjne:
Opłata za udział w konferencji wynosi 650 zł
oraz obejmuje:
• przejazd autokarem z Warszawy do Golądkowa i
z powrotem,
• nocleg i wyżywienie (w tym uroczystą kolację),

Sekretariat konferencji:
Dr Marcin Ratajczak
 (0-22) 59-341-82

 marcin_ratajczak@sggw.pl

Terminy:
31.VIII.2012 r. → Nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa
(wzór w załączniku)

• innowacje w sektorze MSP,

Dr Agata Balińska
Dr Wioletta Bieńkowska
Dr inż. Ewa Jaska
Dr Anna Parzonko
Dr inż. Anna Sieczko
Dr inż. Ewa Stawicka
Dr inż. Kazimierz Tabor
Dr inż. Agnieszka Werenowska
Dr Jan Zawadka
Mgr Karolina Cygan
Mgr Joanna Dmitruk
Mgr Piotr Gabryjończyk
Mgr Iwona Malinowska
Mgr Michał Roman
Mgr Kamila Szulc
Mgr Marzena Trajer

bądź drogą mailową.

• społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
• społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju

Sekretarz:
Dr Marcin Ratajczak

 798 21 75 45

opłaty konferencyjnej na numer faksu

Zakres problemowy konferencji:

• udział w warsztatach turystycznych,
• obsługę konferencji (w tym poczęstunek podczas
przerw w obradach) i materiały konferencyjne.

15.IX.2012 r. → Nadsyłanie pełnej wersji referatu do
druku drogą mailową na adres:
marcin_ratajczak@sggw.pl
lub
pocztą wraz z płytą CD na adres
Katedry: ul. Nowoursynowska 166,
02 – 787 Warszawa
30.IX.2012 r. → Dokonanie
opłaty
w konferencji

za

udział

Po otrzymaniu recenzji Autor odsyła poprawiony
egzemplarz pracy wraz z ustosunkowaniem się do
uwag recenzenta i redaktora. Redakcja zastrzega sobie
prawo dokonywania skrótów i poprawek,
a także proponowania zmian i uzupełnień
merytorycznych uzgodnionych z Autorem.

