
Ważne terminy: 

– do 30.09.2021 nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa  

– do 10.10.2021 wniesienie opłaty konferencyjnej 

– do 30.10.2021 nadsyłanie artykułów (w języku polskim lub angielskim) 

 
Opłaty: 

1. Opłata konferencyjna (wystąpienie on-line i publikacja) – 650 zł; 

2. Tylko publikacja – 600 zł 

 

 
Opłatę należy dokonać na konto: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230  

 

z dopiskiem: 

„Ekonomiczno-społeczne determinanty” (507-20-910700-T00271-99) imię i 

nazwisko uczestnika” 

 
  
 

 

 

 

Publikacja: 
 

Nadesłane artykuły (po uzyskaniu 2 pozytywnych recenzji) zostaną 

opublikowane w czasopiśmie naukowym „Turystyka i Rozwój Regionalny”  

(20 punktów wg listy MEiN z dnia 18 lutego 2021 r.). Informacje  

o wymaganiach edytorskich artykułów dostępne są na stronie: 

https://www.ieif.sggw.pl/czasopisma-3/turystyka-i-rozwoj-regionalny/ 
 

Artykuły prosimy przesyłać na adres: jan_zawadka@sggw.edu.pl 

 

 

 

 

Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa 

Instytut Ekonomii i Finansów 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 

zaprasza na 

 

III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu 

Ekonomiczno-społeczne determinanty 

rozwoju regionów 
 

(on-line, Microsoft Teams) 

 

 
 

20 października 2021 r.  

>>> zgłoszenia online <<< 

https://www.ieif.sggw.pl/czasopisma-3/turystyka-i-rozwoj-regionalny/
mailto:wioletta_bienkowska@sggw.edu.pl
https://www.webankieta.pl/ankieta/662818/formularz-zgloszeniowy.html


 

Cele konferencji: 

• prezentacja wyników badań naukowych w zakresie rozwoju lokalnego 
i regionalnego 

• rozpoznanie obecnych kierunków badań nad rozwojem lokalnym  
i regionalnym 

• wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych dotyczących 
rozwoju lokalnego i regionalnego na wielu jego płaszczyznach  

 
Zakres problemowy konferencji: 

• ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów 

wiejskich 

• przedsiębiorczość w perspektywie ekonomicznej i społecznej  

• rola turystyki w rozwoju regionalnym i lokalnym 

• kapitał społeczny w rozwoju regionalnym i lokalnym 

• polityka UE w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego 

• znaczenie informacji i promocji w rozwoju ekonomiczno-społecznym 

• kulturowe determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego 

 

Ramowy program konferencji: 

20.10.2021 r. 
 

Otwarcie konferencji i powitanie gości:   9.00 – 9.15 
I sesja tematyczna:     9.15 – 11.00 
Przerwa na kawę:    11.00 – 11.30 
II sesja tematyczna:   11.30 – 13.00 
Podsumowanie i zakończenie:   13.00 – 13.15 

 
Konferencja odbędzie się on-line z wykorzystaniem Microsoft Teams 

 

Komitet programowy: 

 
Dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW 

Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 

Dr hab. Agata Balińska 

Dr hab. Michał Roman 

Dr hab. Izabella Sikorska-Wolak, prof.  

Dr inż. Ewa Jaska 

Dr inż. Kazimierz Tabor 

 

  
 

Komitet organizacyjny: 
  

Przewodniczący:  

Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 

Dr hab. Michał Roman 

 

Członkowie:  

Dr inż. Anna J. Parzonko – sekretarz 

Dr inż. Anna Sieczko – sekretarz 

Dr Jan Zawadka – sekretarz 

Dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa 

Dr Piotr Gabryjończyk  

Dr hab. Agata Balińska  

Dr Agnieszka Bobola  

Dr inż. Ewa Jaska 

Mgr Paweł Dziemdziela  

Mgr Katarzyna Gabryjończyk 

Mgr Wioletta Olejniczak  

Mgr inż. Sławomir Wawrzyniak  

 

 

 

 

 

 

 


