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Regulamin konferencji 
Wystąpienia - do 10 min 

Wiadomości - do 7 min 

Wystąpienia w dyskusji - do 5 min 

 

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI 

07 grudnia 2021 

Telefony kontaktowe 

(097)288 78 30 - Irina Krawczuk 

(067)997 04 51 - Oksana Prysiażniuk 

(067)780 95 79 - Mykola Misievicz 

 

LICZYMY NA PAŃSTWA UDZIAŁ  

W KONFERENCJI 

 

WNIOSEK UDZIAŁU  

W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 

„Zarządzanie w sektorze rolnym gospodarki.  

Teoria i praktyka efektywnego rozwoju” 

 

Nazwisko _________________________________  

Imię _____________________________________  

Miejsce studiów (grupa) _____________________  

Temat wystąpienia __________________________ 

Kierunek dyskusji __________________________ 

Opiekun naukowy (P.I.B.)____________________ 

Stopień naukowy ___________________________  

Status akademicki __________________________  

Stanowisko _______________________________  

Tel.______________________________________  

E-mail____________________________________  

 

Wymagane są  wszystkie elementy wniosku  

 

UWAGA! 

 

Komitet organizacyjny prześle na Państwa e-mail 

potwierdzenie przyjęcia nadesłanych materiałów. 

 

Poliskij Narodowy Uniwersytet 

(Ukraina) 

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa 

Milenium (Polska) 

Instytut Zarządzania Partnerstwem 

Globalnym (Polska-USA) 

 
 

 

 

 

 
 

 

VII Międzynarodowa konferencja 

naukowo-praktyczna młodych 

naukowców, doktorantów, studentów 
 

 
 

 

ZARZĄDZANIE W SEKTORZE ROLNYM 

GOSPODARKI. TEORIA I PRAKTYKA 

EFEKTYWNEGO ROZWOJU 

 

7 grudnia 2021 roku 

m. Żytomierz 

 



 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Zapraszamy naukowców, praktykujących 

menedżerów, doktorantów, nauczycieli, i studentów do 

udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo 

-Praktycznej Młodych Naukowców, Doktorantów, 

Studentów „Zarządzanie w sektorze rolnym 

gospodarki. Teoria i praktyka efektywnego rozwoju”. 

która odbędzie się 7 grudnia 2021 r. na Poliskim 

Narodowym Uniwersytecie (Ukraina). 

Celem konferencji jest zapoznanie się z wynikami 

badań naukowych oraz wymiana poglądów na temat 

zarządzania sektorem rolnym oraz światowymi 

sieciami rolno-spożywczymi. 

 

Obszary dyskusji 
1) Aktualne trendy rozwoju adaptacyjnych systemów 

zarządzania w warunkach globalnych wyzwań. 

 

2) Innowacyjne mechanizmy zarządzania zmianami. 

Praktyki integracyjnego, projektowego i  antykryzyso-

wego zarządzania. 

 

3) Technologie cyfrowe w rozwoju zarządzania 

agrobiznesem, zarządzania regionalnego i branżowego. 

 

4) Intelektualizacja zarządzania i formowanie  

efektywnej komunikacji biznesowej w zarządzaniu 

rozwojem systemów społeczno-gospodarczo-

ekologiczno-terytorialnych. 

 

5) Rola zarządzania organizacjami w rozwoju 

gospodarki wiedzy. 
  

Program konferencji tworzony jest na podstawie 

wnioskowanych wystąpień-abstraktów. 

 

Wymagania dotyczące abstraktów 
Abstrakty do 3 stron należy przesłać w edytorze 

tekstu MS Word. Czcionka Times New Roman, 

czcionka 11 pkt. Parametry strony - A5 (148x2010 

mm), marginesy - 20 mm. Interlinia - 1,0. Wielkość 

akapitu - 1 cm. 

Tytuł abstraktu dużymi literami (czcionka 12 pkt), 

wyśrodkowany. Po prawej stronie, pod tytułem 

abstraktu – inicjały imienia i nazwisko autora 

(autorów), opiekuna naukowego (jeśli jest), nazwa 

organizacji, w której autor pracuje (studiuje). 
 

Za plagiat odpowiadają autorzy. 
 

Obowiązkowe rozdziały  abstraktu (powinny 

być wyróżnione pogrubioną czcionką): 1) opis 

problemu i analiza ostatnich badań; 2) materiał 

podstawowy; 3) wnioski i propozycje; 4) wykaz 

wykorzystanej literatury (bibliografia i przypisy wg 

stylu harwardzkiego. Przypisy w tekście,  w nawiasach 

kwadratowych [1, s. 67]).  

Wymagania dotyczące tabel: czcionka Times 

New Roman, 10 pkt. Tabele nie powinny wykraczać 

poza granice tekstu. 

Wymagania dotyczące rysunków: czcionka 

Times New Roman, 10 pkt,  bez pogrubienia i kursywy. 

W razie wykorzystania MS Excel do tworzenia 

wykresów, koniecznie jest dołączenie dodatkowego 

pliku z utworzonym rysunkiem (rysunkami). 

Wymagania dla schematów: czcionka Times New 

Roman 10 pkt. Przy wdrażaniu elementów autofigur 

należy używać płótno. 

Wymagania dotyczące formuł: w MS Word 2007 

(2010) podczas implementacji formuł prosimy używać 

Microsoft Equation 3.0. 

Nazwiska i inicjały imienia podane w tekście 

abstraktu oraz w bibliografii muszą być oddzielone 

spacją nierozdzielającą (Ctrl + Shift + klawisz spacji, 

np. I. W. Iwanow). 
 

Tekst musi być zredagowany naukowo, stylistycznie 

i technicznie, za co odpowiadają autorzy i opiekunowie 

naukowi. Abstrakty powinny odpowiadać kierunkowi 

tematycznemu konferencji. 
 

Nazwa pliku musi być zgodna z nazwiskiem i 

imieniem prelegenta ze wskazaniem dla wniosku – 

„Wniosek_Iwanow”, w przypadku abstraktów – 

„Abstrakty_Iwanow”. 
 

Kolegium redakcyjne nie redaguje nadesłanych 

materiałów, ale zastrzega sobie prawo do ich skrócenia 

i odrzucenia w przypadku nieprzestrzegania 

powyższych warunków. 
 

Abstrakty zostaną opublikowane w zbiorze 

artykułów naukowych konferencji. Elektroniczna kopia 

materiałów konferencyjnych zostanie umieszczona w 

elektronicznej bibliotece Poliskiego Narodowego 

Uniwersytetu, a następnie wysłana do autorów. 
 

Język konferencji: ukraiński, polski, angielski. 
 

Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać do 

27 listopada 2021 r. elektroniczną wersję abstraktów 

oraz wniosek uczestnictwa w konferencji na e-mail 

komitetu organizacyjnego oksana_himich@ukr.net. 

 

Uczestnictwo w konferencji jest BEZPŁATNE. 

W celu uzyskania certyfikatów uczestnictwa – 

prosimy o kontakt z komitetem organizacyjnym: 

(067)997-04-51,Oksana Prysiażniuk, 

oksana_himich@ukr.net. 


