
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 

 

 

INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW 
 

KATEDRA EKONOMII MIĘDZYNARODOWEJ  

I AGROBIZNESU 

 

VIII Konferencja Naukowa p.t. 

AKTUALNE TENDENCJE  
W MIĘDZYNARODOWYCH  

STOSUNKACH GOSPODARCZYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Komunikat pierwszy 
Kociszew/ on-line 27.10.2022 

SEKRETARIAT KONFERENCJI  

mgr Teresa Sawicka 
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu 
SGGW w Warszawie, blok V pok. 25 
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 
Tel. (022) 5934103 lub (022) 5934102 
fax. (022) 5934101,  
email: msg@sggw.edu.pl 

 
OPŁATA KONFERENCYJNA: 
 

Szkoła Główna Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  

Bank PEKAO S.A. o/Warszawa 

Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230  

w tytule przelewu należy wpisać subkonto:  

507-20-910300-U00265-99 oraz imię i nazwisko uczestnika/ów 



 

TEMATYKA KONFERENCJI  
 

1. Konsekwencje wojny na Ukrainie dla Europy i świata 
2. Handel międzynarodowy w aspekcie konfliktu 
3. Sankcje i międzynarodowa polityka ekonomiczna wobec Rosji 
4. Światowy kryzys energetyczny 
5. Migracja kapitału i siły roboczej w warunkach ryzyka i niepewności 
6. Covid-19 i konflikt na Ukrainie jako wyzwania dla polityki gospodarczej 
7. Gospodarka światowa po pandemii 
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Szanowni Państwo,  

• Przesyłanie zgłoszenia poprzez formularz on-line na stronie:     
www.kemiag.ieif.sggw.pl/konferencje/kociszew     do 20.10.2022 
• Wpłata konferencyjna          do 20.10.2022 
 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 MEN – 120 pkt.) 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 31.10.2022. O zakwalifikowaniu do publikacji decyduje 
Komitet Redakcyjny. Publikacja powstanie jedynie w przypadku zgłoszenia 
wystarczającej liczby artykułów o monotematycznej tematyce. 

 

 

2. Artykuły w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego w języku 
polskim  lub angielskim. (wg listy MEN – 20 pkt.).  Terminarz nadsyłania referatów 
do kolejnych numerów: 

Zeszyt 4/2022          do 15.10.2022 
Zeszyt 1/2023                                                    do 15.01.2023 
Zeszyt 2/2023         do 15.05.2023 
Zeszyt 3/2023         do 15.07.2023 

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

 

KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI  
 

 

Wariant 1 – koszt uczestnictwa w konferencji z publikacją w monografii naukowej 
współautorskiej (do 5 autorów) wynosi 1800 zł, (obejmuje uczestnictwo w obradach, 
dwie recenzje monografii, publikację monografii), 
 

Wariant 2 – koszt uczestnictwa w konferencji on-line z publikacją monografii 
naukowej współautorskiej (do 5 autorów) wynosi 1500 zł,  (obejmuje uczestnictwo w 
obradach, dwie recenzje monografii, publikację monografii) 
 
Wariant 3 – stacjonarne uczestnictwo w konferencji z referatem, bez publikacji lub z 

publikacją w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego -wynosi 

300 zł 
 
Wariant 4 – bezpłatne uczestnictwo on-line w konferencji z referatem, bez publikacji 
lub z publikacją w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego 
 
Uwagi dodatkowe: 
 
• Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu 
konferencji najpóźniej do dnia 20.10.2022 r. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą 
zwracane. 
 

KALENDARIUM KONFERENCJI: 

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa 
na VIII konferencję naukową pt. „Aktualne tendencje w międzynarodowych 
stosunkach gospodarczych - Gospodarka światowa w warunkach konfliktu           
i niepewności”. 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. 


