
Nadesłane referaty zostaną opublikowane  

(po otrzymaniu pozytywnej recenzji)  

w monografii w języku polskim po konferencji  

 

Prosimy o przestrzeganie wymogów edytorskich: 

Format pliku: doc, docx. 

Czcionka typu Times New Roman 11 pkt. 

Marginesy: 2,5 cm 

Interlinia: 1,5 

Objętość: 12-20 stron A4 (minimum 1/2 arkusza 

wydawniczego) 

Język: do publikacji przyjmowane są artykuły w języku 

polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim. 

Wcięcia (treść właściwa): 1,5 

Przypisy: nawiasowe np. (Polak, 2003, s. 132) 

Tabele/rysunki/obiekty graficzne: czarno-białe, max. 

wysokość: 17,2 cm, max. szerokość: 11,5, bez 

cieniowania, w układzie pionowym, numer oraz 

tytuł powyżej, objaśnienia oraz źródło poniżej  

 

Tekst powinien być zbudowany wg poniższej struktury: 

1. Imię i nazwisko Autora  

2. Afiliacja  
3. Kontakt e-mail do autora  

4. Tytuł - w języku angielskim, poniżej w języku polskim 

(lub innym dopuszczalnym językiem publikacji) 

5. Abstrakty – w języku angielskim, poniżej w języku 

polskim (lub innym dopuszczalnym językiem 

publikacji) każdy po 1000-1500 znaków ze spacjami 

6. Słowa kluczowe - w języku angielskim, poniżej w 

języku polskim (lub innym dopuszczalnym językiem 

publikacji) minimum po 5. 

7. Wprowadzenie - we wprowadzeniu należy wyjaśnić 

powody podjęcia opisywanej w dalszej części artykułu 

problematyki, postawić hipotezę i zakreślić cel pracy. 

8. Podsumowanie (konkluzje, wnioski, zakończenie) 

9. Bibliografia (References). Wykaz piśmiennictwa 

należy zestawić w porządku alfabetycznym w 

następujący sposób: 

Zaręba, M. (2010). Metody rozwiązywania sporów na arenie 

międzynarodowej w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe. 

Włodarczyk, B. (2013)  Jurysprudencja. w: M. Zaręba (red.) 

Encyklopedia XXI wieku (wyd. 1, s. 117). Warszawa: 

Wydawnictwo Nowa Nauka Polska. 

Włodarczyk, B. (2013)  Jurysprudencja. w: M. Zaręba (red.) 

Encyklopedia XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Nowa 

Nauka Polska. Pozyskano: (10.01.2013) Źródło: 

www.encyklopediaXXI.pl/hasla/jurysprudencja 

Ramowy program wyjazdu: 
 

04.12.2015 (piątek) 

6:00 wyjazd z Warszawy 

16:00 przyjazd uczestników do Iwano-Frankowska 

(obiadokolacja) 

17:00 zakwaterowanie w hotelu 

18:00 zwiedzanie Iwano-Frankowska 

 

05.12.2015 (sobota) 

7:30 śniadanie 

10:00 rozpoczęcie konferencji naukowej (Uniwersytet w 

Iwano-Frankowska) 

15:00 zakończenie konferencji 

15:30 obiad 

16:30 zwiedzanie Iwano-Frankowska 

19:00 wyjazd do Lwowa 

21:00 kolacja, zakwaterowanie w hotelu we Lwowie 

 

06.12.2015 (niedziela) 

7:30 śniadanie 

9:00 zwiedzanie Lwowa 

13:00 obiad we Lwowie 

14:00 wyjazd do Polski 

22:00 planowany powrót do Warszawy 

 

 

 

Koordynator publikacji po konferencyjnej: 

dr Sofiia Sokolova 

E-mail dla wysłania artykułów: 

sofia.v.sokolova@gmail.com 

 

 

 Iwano-Frankowski Regionalny Instytut 

Pedagogicznego Kształcenia Podyplomowego 

 Katedra Biologii i Ekologii, Państwowa 

Wyższa Instytucja Edukacyjna – Podkarpacki 

Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla 

Stefanyka 

 Katedra Ekonomiki Edukacji, 

Komunikowania i Doradztwa, Wydział Nauk 

Ekonomicznych SGGW w Warszawie 

 Urząd Miejski w Pułtusku 

 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej 

imienia Alcide De Gasperi w Józefowie 

 Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” 

SGGW w Warszawie 

zapraszają na 

II Międzynarodową Konferencję Naukową: 

Przedsiębiorczość i innowacyjność 

w rozwoju obszarów wiejskich – 

doświadczenia europejskie 

 

Iwano-Frankiwsk, 04-06.12.2015 (Ukraina)

http://www.encyklopediaxxi.pl/hasla/jurysprudencja


Komitet Programowy: 

Przewodnicząca: 

Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW 

W-ce przewodnicząca: 

Dr doc. Sofia Sokołova 

Członkowie: 
Mgr Krzysztof Nuszkiewicz 

Dr inż. Ewa Jaska 

Dr Michał Roman 

Dr Wiktor Kimakowycz 

Dr Ruslan Marcynkiw 

Dr Roman Zubiak  

Dr Olga Barabasz 

Dr hab. Magdalena Sitek 

 

 

Komitet Organizacyjny: 

Przewodniczący: 

Mgr Krzysztof Nuszkiewicz 

Dr doc. Sofia Sokołova 

Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW 

Członkowie: 

Dr Michał Roman – sekretarz konferencji 

Dr hab. Galyna Nesterenko 

Dr hab. Oksana Marynowska 

Dr inż. Ewa Jaska 

Dr Olga Barabasz 

Dr Galyna Ostrowska 

Mgr Monika Roman 

Mgr Piotr Karkowski 

Inż. Sławomir Bloch 

 

Sekretariat Konferencji: 

dr Michał Roman 

 503 865 900  (0-22) 59 34161 

 michal_roman@sggw.pl 

 

Cele Konferencji: 

 prezentacja wyników badań naukowych oraz 

praktycznych doświadczeń dotyczących 

przedsiębiorczości i innowacyjności w rozwoju 

obszarów wiejskich 

 integracja środowiska naukowców i praktyków 

 wskazanie możliwości dalszych poszukiwań 

badawczych, dotyczących rozwoju obszarów 

wiejskich 

 

Zakres Problemowy Konferencji: 

 ogólne zagadnienia dotyczące rozwoju obszarów 

wiejskich 

 istota przedsiębiorczości w rozwoju obszarów 

wiejskich 

 znaczenie innowacyjności w rozwoju obszarów 

wiejskich 

 innowacje w rozwoju turystyki 

 przykłady innowacyjności na wsi 

 znaczenie kompetencji przedsiębiorczych i 

innowacyjnych  w rozwoju obszarów wiejskich 

 

 

 

 

 

Informacje organizacyjne: 

 

Udział w Konferencji obejmuje: 

 nocleg i wyżywienie (w tym uroczystą kolację           

i imprezą integracyjną), 

 udział w laboratoriach turystycznych, 

 obsługę konferencji (w tym poczęstunek podczas 

przerw w obradach) i materiały konferencyjne. 

Terminy: 

20.10.2015   → nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa 

(wzór w załączniku) 

24.11.2015   → nadsyłanie pełnej wersji referatu do 

druku drogą mailową 

(michal_roman@sggw.pl) 

 

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. 

Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji 

bez konieczności publikacji artykułu. 


