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TEMATYKA KONFERENCJI 

1. Globalne łańcuchy dostaw w dobie pandemii
2. Handel międzynarodowy w dobie pandemii
3. Międzynarodowe przepływy kapitału a pandemia
4. Międzynarodowe przepływy siły roboczej a pandemia 
5. Rynek pracy w UE a pandemia
6. Wyzwania dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej w dobie pandemii
7. Zastosowanie cyfryzacji w dobie pandemii 
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Szanowni Państwo, 

• Przesyłanie zgłoszenia poprzez formularz on-line na stronie:     
www.kemiag.ieif.sggw.pl/konferencje/kociszew do 10.10.2021
• Wpłata konferencyjna do 10.10.2021
 Pełny tekst opracowania w języku polskim lub angielskim prosimy przesyłać w formie 

elektronicznej na adres email: msg@sggw.edu.pl
• Przesyłane teksty podlegają recenzji naukowej, będą opublikowane jako:

1. Monografia naukowa współautorska – monotematyczna publikacja do 5 autorów z 
różnych ośrodków bez oznaczania rozdziałów. Wydawnictwo Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (wg listy MNiSW – 100 pkt, przypisanie 
punktów Autorom zgodnie z zasadami zawartymi w RMNiSW z dnia 22 lutego 2019 
Dz. U. 2019, poz. 392). Publikacja w języku polskim powinna być opracowana 
zgodnie z wymaganiami redakcji zamieszczonymi na stronie: /
http://kemiag.ieif.sggw.pl/konferencje/kociszew/
Teksty należy przesłać do 31.10.2021. O zakwalifikowaniu do publikacji decyduje 
Komitet Redakcyjny. Publikacja powstanie w przypadku zgłoszenia tekstów o 
jednorodnej tematyce.

2.Rozdział w monografii naukowej  wieloautorskiej pt. „Gospodarka światowa w dobie 
pandemii ” Wydawnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (wg 
listy MNiSW – 100 pkt, jak wyżęj)
Rozdział w monografii w języku polskim powinien być opracowany zgodnie z 
wymaganiami redakcji zamieszczonymi na stronie: /
http://kemiag.ieif.sggw.pl/konferencje/kociszew/
Teksty należy przesłać do 31.10.2021

2. Artykuły w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego w języku 
polskim lub angielskim. Terminarz nadsyłania referatów do kolejnych numerów:

Zeszyt 4/2021 do 15.10.2021
Zeszyt 1/2022                                                    do 15.01.2022
Zeszyt 2/2022 do 15.03.2022
Zeszyt 3/2022 do 15.06.2022

Artykuły powinny być opracowane zgodnie z wymaganiami redakcji: 
http://prs.wne.sggw.pl/

KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI on-line

Wariant 1 – koszt uczestnictwa w konferencji on-line z publikacją w monografii 
naukowej współautorskiej (do 5 autorów) wynosi 1500 zł, (obejmuje uczestnictwo w 
obradach, dwie recenzje monografii, publikację monografii),

Wariant 2 – koszt uczestnictwa w konferencji on-line z publikacją  rozdział w 
monografii wynosi 900 zł, (obejmuje uczestnictwo w obradach, dwie recenzje rozdziału 
w monografii, publikację rozdziału w monografii)

Wariant 3 – bezpłatne uczestnictwo on-line w konferencji z referatem, bez publikacji 

lub z publikacją w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego.

Uwagi dodatkowe:
• Przy uczestnictwie w konferencji kilku współautorów publikacji - pełna opłata dotyczy 
jednego autora, a dla pozostałych wynosi ona 300 zł (dla wariantu 2) lub jest 
bezpłatna (dla wariantu 3),
• Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu 
konferencji najpóźniej do dnia 20.09.2021 r. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą 
zwracane.

KALENDARIUM KONFERENCJI:

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa
na VII konferencję naukową pt. „Aktualne tendencje w międzynarodowych
stosunkach gospodarczych”, pod przewodnim tematem Gospodarka światowa w
dobie pandemii. 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.
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