II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Studentów i Doktorantów
„Przedsiębiorczość w Nauce i Praktyce.
Zarządzanie- Rynek – Żywność –Usługi”
27.09.2018 r.
Koło naukowe przedsiębiorczości „PROFIT” działające przy Wydziale Nauk
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie ma przyjemność zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję
Naukową Studentów i Doktorantów „Przedsiębiorczość w Nauce i Praktyce”,
która odbędzie się 27 września br. w gmachu wydziału. Patronat honorowy
obejmie Pani prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o
Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,
Celem konferencji będzie wymiana poglądów i idei młodych naukowców z całej
Polski, a także możliwość nawiązania współpracy naukowej między uczelniami
i ośrodkami akademickimi.
Zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą
tematyką przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych
ujęciach badawczych, włączając aspekty ekonomiczne, zarządcze, marketingowe,
prawne i rynkowe.
Podczas konferencji uczestnicy będą mieć możliwość zaprezentowania wyników
badań w postaci komunikatów ustnych oraz plakatów naukowych.

Patronat honorowy:
Pani prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu
Człowieka i Konsumpcji

Komitet Naukowy:
Przewodniczący:
Członkowie:

dr hab. Hanna Górska-Warsewicz
dr hab. Wacław Laskowski, prof. SGGW
dr hab. Małgorzata Kosicka-Gębska
dr Agnieszka Bobola
dr Agnieszka Maciąg
dr Agnieszka Tul-Krzyszczuk
dr Julita Szlachciuk

Komitet Organizacyjny
Przewodniczący:
mgr inż. Maksymilian Czeczotko
mgr Beata Sawicka
mgr inż. Anna Kudlińska – Chylak
mgr inż. Małgorzata Jackowska
mgr inż. Wioleta Zysk
mgr inż. Marta Plichta
Jowita Kaczyńska
Karol Krakówko

Wstępny harmonogram konferencji:
9:00-9:30 Rejestracja uczestników
9:30-10:00 Otwarcie konferencji i wykład inaugurujący (Aula)
Sesje tematyczne
(mniejsze sale, po 6 wystąpień w każdej sesji, 10 min. prezentacja+3 min. dyskusja)
10:15- 11:45 sesje tematyczne Część I
11:45-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:30 sesje tematyczne Część II
13:30-14:30 Obiad
14:30- 16:00 sesje tematyczne Część III
16:00-16:30 Zakończenie konferencji i wyróżnienie wystąpień

W celu zagłoszenia uczestnictwa na konferencji prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszenia i przesłanie na adres mailowy:

konferencjaprofit@gmail.com
Wypełnij już dziś formularz zgłoszeniowy w formie tradycyjnej lub w formularzu Google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzRKh6OGoxNQBPZomj2faWDCDOfvGoxcIazmrYhXhjt5Xwg/viewform

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 lipca.
Dodatkowe informacje:
- Strona internetowa Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji;
- Strona internetowa SGGW;
-Facebook: Koło Przedsiębiorczości Profit lub Konferencja Profit;
- email: konferencjaprofit@gmail.com

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lipca, zaś płatności do 30 lipca

Imię i nazwisko Uczestnika
Numer telefonu Uczestnika
E-mail Uczestnika Konferencji
Nazwa Uczelni , Wydział
Nazwa Koła Naukowego (nie wymagane)
Imię i nazwisko Opiekuna Naukowego
(nie wymagane)
Dane do wystawienia faktury/rachunku
+ adres e-mail do wysłania faktury
(jeśli potrzebna faktura)
Dane do wysłania faktury/rachunku

Wysokość opłaty:
pełna (studenci i doktoranci spoza SGGW,
doktoranci SGGW)
ulgowa (studenci SGGW)
Forma uczestnictwa w Konferencji
(Proszę zaznaczyć X)



Pełna (100zł)



Ulgowa (90zł)

 referat
 poster
 referat+ poster (dodatkowo 30zł)

Opcjonalnie: dodatkowo płatne
Preferowana dieta:

Temat wystąpienia:
Streszczenie ( do 200 słów):

Uwagi do organizatorów
(dojazd, ew. nocleg, godzina wystąpienia itp.)

 monografia pokonferencyjna(50 zł)





bezglutenowa
wegetariańska
bez znaczenia
Inna: ……………………………..

