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Cele konferencji: 

Koło  Naukowe  „Przedsiębiorczy  Technolog” 
działające przy Wydziale Technologii Drewna 
SGGW w Warszawie ma przyjemność 
zaprosić Państwa na III Ogólnopolską  
Konferencję   Studenckich   Kół   Naukowych z 
cyklu „Osiągnięcia Młodych Naukowców”. 
 

Komitet Naukowy 

dr hab. inż. Piotr Borysiuk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie  - Przewodniczący 
dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW 
-  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
dr Anna Adamus - Matuszyńska - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  
dr inż. Nikoletta Baskiewicz -  Politechnika Częstochowska  
dr Małgorzata Bielecka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
dr Emilia Grzegorzewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
dr inż. Katarzyna Kukowska - Politechnika Częstochowska 
dr inż. Izabela Niziałek- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
dr Izabela Podobas – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
dr Aleksandra Zięba - Uniwersytet Warszawski 
 

 

Kalendarium: 

     do 10 grudnia 2014 r. - zgłoszenie udziału w konferencji wraz z tematem 

     do 20 stycznia 2015 r. - nadesłanie pełnej wersji artykułu (max. 10 stron) 

     do 1 lutego 2015 r. - recenzje artykułów 

      do 15 lutego 2015 r. - nadesłanie poprawionych artykułów po recenzjach  
 i ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej 

Ideą konferencji jest prezentacja i dyskusja na temat wyników badań szeroko 
rozumianej przedsiębiorczości. Spotkanie definiowane jest przede wszystkim 
jako platforma wymiany doświadczeń z analiz przeprowadzonych przez 
studentów w jednostkach gospodarczych różnych sektorów gospodarki, a 
także inicjatywą mającą na celu nawiązanie relacji środowisk studenckich z 
przedsiębiorcami. 
Wspomniane założenia konferencja realizuje poprzez podział panelu na dwa  
dni. 

Dzień pierwszy: 

Forum Praktyków - prelekcje ekspertów połączone z prezentacją ofert firm  
z zakresu swojej działalności. Forum Praktyków ma charakter Targów Kariery,  
dlatego też zachęcamy uczestników konferencji do przygotowania swojego  
CV. 

Obrady uczestników w sekcjach tematycznych. 

Dzień drugi: 

Prelekcje członków Kół Naukowych zorganizowane w sekcje tematyczne: 

   Innowacyjność przedsiębiorstw 

   Zarządzanie i inżynieria produkcji w przedsiębiorstwie 

   Ekonomia 

   Ekologia 

   Public relations i marketing 

   Znaczenie technologii w utrzymywaniu pozycji konkurencyjnej 

   Zarządzanie wiedzą w organizacji 

Komitet Organizacyjny: 
dr inż. Izabela Niziałek - Przewodnicząca 
Iwona Greczanik 

Karol Michalak 

 

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy 
kierować na adres: 
mlodzinaukowcy2015@gmail.com 

Warunki uczestnictwa: 
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 10 grudnia 2014r. na adres e-mail: 
mlodzinaukowcy2015@gmail.com lub pod nr tel. 605585986 (Iwona Greczanik). 
Opłata za uczestnictwo wynosi 300 zł i obejmuje: 
- nocleg z 23 na 24 kwietnia 
- wyżywienie (23 kwietnia - obiad, kolacja, 24 kwietnia - śniadanie, obiad) 
- serwisy kawowe 
- materiały konferencyjne (m.in. monografia) 
Numer rachunku bankowego oraz szczegółowe 
informacje organizacyjne zostaną Państwu 
przesłane po zgłoszeniu udziału. Zapraszamy  

 


