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KALENDARIUM:

Przesyłanie zgłoszeń konferencyjnych - do 31.05.2022

Opłata konferencyjna - do 15.06.2022

Przesyłanie pełnych tekstów opracowań:

✓ Przy wyborze publikacji w monografii naukowej - do 30.06.2022 

✓ Przy wyborze publikacji w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy 

Rolnictwa Światowego: 

• Zeszyt 2/2022 do 15.03.2022

• Zeszyt 3/2022 do 15.06.2022

• Zeszyt 4/2022 do 15.09.2022

• Zeszyt 1/2023 do 15.01.2023

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI: 

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji są możliwe przez wypełnienie 
formularza na stronie: 
http://kemiag.ieif.sggw.pl/konferencje/warszawa-2022/

KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:
Wariant 1 – uczestnictwo w konferencji z referatem, koszt: 450 zł
Wariant 2 – uczestnictwo w konferencji z referatem i publikacją w 
monografii, koszt: 1900 zł
Wariant 3 – uczestnictwo w konferencji z referatem i publikacją w 
Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, koszt: 450 zł 

Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres 
sekretariatu konferencji najpóźniej do dnia 15.06.2022. 

W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w Polsce 
uniemożliwiającej przeprowadzenie konferencji stacjonarnie, 
konferencja zostanie przeprowadzona on-line. W takim wypadku 
uczestnikom zostanie zwrócona kwota 450 zł.

KONTO WPŁAT
Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa
Numer konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230
W tytule przelewu prosimy wpisać tylko:
507-20-910300-T00342-99 oraz imię i nazwisko Uczestnika

Pracownicy Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu SGGW

serdecznie zapraszają do udziału w XIX Międzynarodowej Konferencji

Naukowej pt. Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki

Żywnościowej organizowanej w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2022 r.

TEMATYKA KONFERENCJI:

❖ perspektywy i determinanty rozwoju gospodarki rolno-żywnościowej 

oraz obszarów wiejskich,

❖ polityka państwa i jej wpływ na rozwój gospodarki rolno-

żywnościowej,

❖ procesy globalizacji i integracji w gospodarce rolno-żywnościowej,   

❖ handel międzynarodowy i przepływy czynników produkcji, 

❖ konkurencyjność i innowacyjność w gospodarce rolno-żywnościowej,

❖ ceny w agrobiznesie i ich uwarunkowania,

❖ łańcuch marketingowy żywności,

❖ konsumpcja i bezpieczeństwo żywnościowe,

❖ metodyczne aspekty oceny rozwoju gospodarki żywnościowej,

❖ znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju sektora oraz obszarów 

wiejskich,

❖ zasoby naturalne i ocena oddziaływania na środowisko,

❖ zasoby ziemi rolnej,

❖ wpływ pandemii COVID-19 na sektor rolno-żywnościowy,

❖ rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich na Mazowszu.

PUBLIKACJE:

▪ Monografia(e) Wydawnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie (proponowane tematy znajdują się na stronie 
internetowej konferencji; możliwe jest też stworzenie monografii o 
innej tematyce w zależności od tematów zgłoszonych referatów).

Informacje dotyczące  publikacji monografii (tematyka, terminy) są 
zamieszczone na stronie: 
https://kemiag.ieif.sggw.pl/konferencje/warszawa-2022/

▪ Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego (20 pkt): 

W każdym zeszycie publikowane będą zarówno artykuły
w języku polskim, jak i angielskim.
Informacje dla autorów na stronie: http://prs.wne.sggw.pl/

▪ Pełne teksty opracowań  należy przesyłać w formie elektronicznej na 

adres email: global@sggw.edu.pl


