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IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich
temat przewodni to:

Kryzysy i ich implikacje dla sektora
rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich
integralną częścią konferencji są

Warsztaty dla Młodych Naukowców
organizowane przez
Instytut Ekonomii i Finansów
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Wiejskiego

Cele konferencji
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauki ekonomiczne dla
agrobiznesu i obszarów wiejskich” po raz czwarty stworzy platformę wymiany
poglądów środowiska naukowego z praktykami, zarówno z kraju jak
i zagranicy, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół
współczesnych potrzeb gospodarki. Tematem przewodnim czwartej edycji
konferencji jest podjęcie dyskusji nad konsekwencjami szeroko rozumianych
kryzysów dla sektora rolno-żywnościowego oraz obszarów wiejskich.
Dodatkowo jeden z paneli konferencji będzie poświęcony dyskusji młodych
naukowców. Panel ten będzie kontynuacją Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej „Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie młodych
naukowców”, która jest organizowana cyklicznie już od 2014 roku.
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Procesy adaptacyjne przedsiębiorstw agrobiznesu
Tendencje w przemianach w rolnictwie i gospodarce żywnościowej
Handel międzynarodowy i przepływy czynników produkcji
Polityka wobec rolnictwa i obszarów wiejskich
Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa, przemysłu
spożywczego i obszarów wiejskich
Finanse i ubezpieczenia w gospodarce rolno-żywnościowej
Logistyka i łańcuchy dostaw
Rynek żywności oraz bezpieczeństwo żywnościowe
Bio-gospodarka i zmiany klimatyczne
Rozwój lokalny i regionalny

Materiały konferencyjne
Artykuły nadesłane w języku angielskim, które przejdą pomyślnie procedurę
recenzji zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych
konferencji „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”.
Publikacja zostanie wydana po konferencji w wersji elektronicznej. Materiały
pokonferencyjne zostaną wysłane do Conference Proceedings Citation
Index – Social Science & Humanities (Clarivate Analytics wcześniej Thomson
Reuters ISI Index) dostępnego w bazie danych Web of Science.
Zgłoszeń artykułów należy dokonać przez system elektroniczny OJS.
https://js.wne.sggw.pl/index.php/esare/about/submissions
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Ważne daty
Rejestracja
Opłata za publikację
Przesłanie artykułu

do 07.05.2021
do 18.06.2021
do 18.06.2021

Uczestnictwo w konferencji
jest bezpłatne
Opłata pobierana jest jedynie za publikację
artykułu w materiałach konferencji ESARE
Opłata
Oplata ulgowa (doktoranci i studenci)

100 Euro
50 Euro

Dane do wniesienia opłaty:
SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230,
SWIFT: PKOPPLPW, tytuł przelewu: nazwisko i imię,
konferencja. 507-20-910300-T00023-99
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