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13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
th 13 International Scientific Conference

Cele:
Celem 13. Konferencji będzie prezentacja koncepcji teoretycznych oraz wyników prac badawczych 
związanych z problematyką przedsiębiorczości, w szczególności dotyczących rozwoju działalności 
gospodarczej w różnej skali układów przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej       
i światowej), gospodarki finansowej przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i państwa, 
rynku kapitałowego, systemu bankowego, podatkowego i ubezpieczeń, etyki życia społeczno-
gospodarczego, funkcjonowania rynku pracy oraz postaw przedsiębiorczych człowieka i jego 
umiejętności interpersonalnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przestrzenne aspekty 
rozwoju przedsiębiorczości oraz problematykę edukacji dla przedsiębiorczości, głównie w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej i innych rynkach wschodzących. Obrady konferencji będą zmierzać 
przede wszystkim w kierunku określenia jakie czynniki o charakterze międzynarodowym i krajowym 
kształtują rozwój przedsiębiorczości w układach przestrzennych.
9. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości poświęcony będzie wymianie wiedzy i doświadczeń na temat 
metodyki nauczania przedsiębiorczości i innych przedmiotów ekonomicznych na wszystkich 
poziomach edukacji, konfrontacji poglądów pracowników szkół wyższych, doradców metodycznych   
i nauczycieli na temat celów, treści, metod i efektów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. 
Zmierzać się będzie do odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie zasoby wiedzy naukowej 
z przedsiębiorczości powinny być wdrażane na wszystkich etapach edukacji, od szkoły podstawowej 
do kształcenia na poziomie akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
przedsiębiorczości poruszanych w kształceniu geograficznym i ekonomicznym. Jesteśmy otwarci na 
prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego, a także wyników realizacji 
projektów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości. W drugiej części Zjazdu planuje się 
prezentacje i warsztaty metodyczne z zakresu wykorzystania nowych metod i pomocy 
dydaktycznych, w tym gier edukacyjnych, wykorzystywanych w kształceniu postaw 
przedsiębiorczych.
Zachęcamy do udziału w Konferencji i Zjeździe w szczególności:
n pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i doktorantów zajmujących się szeroko 

rozumianą problematyką przedsiębiorczości oraz edukacji z kraju i zagranicy;
n studentów kierunków geograficznych, ekonomicznych, pedagogicznych i innych 

zainteresowanych problematyką Konferencji;
n osoby odpowiedzialne za realizację programów specjalności z zakresu przedsiębiorczości na 

różnego typu kierunkach studiów;
n doradców metodycznych oraz nauczycieli przedsiębiorczości i innych przedmiotów 

z ośrodków doradztwa nauczycieli i różnego typu szkół;
n autorów programów, podręczników i innych pomocy dydaktycznych do nauczania 

przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych;
n przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych 

odpowiedzialnych za edukację i rozwijanie przedsiębiorczości;
n pracowników instytucji otoczenia biznesu, w szczególności świadczących usługi doradcze 

w zakresie wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju przedsiębiorczości;
n przedsiębiorców i innych praktyków życia gospodarczego;

n wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką konferencji.

Języki konferencji: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne z j. angielskiego na j. polski        
i z j. polskiego na j. angielski będzie dostępne w pierwszym dniu konferencji).

Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie e-formularza uczestnictwa na stronie internetowej konferencji 
( ) lub przesłanie kart zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres:www.przedsiebiorczosc.eu  
przedsiebiorczosc@up.krakow.pl, lub też faksem +48 12 662 62 43 najpóźniej do dnia 

. 15 września 2016 r Referentów prosimy o dołączenie streszczenia referatu (maks. 0,5-1 strony 
formatu A4 w języku wygłaszania referatu).

Artykuły powstałe na bazie referatów, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane 
w czasopiśmie  (8 pkt. wg listy MNiSW).  „Przedsiębiorczość - Edukacja”, www.p-e.up.krakow.pl 
Dodatkowe informacje:
dr Łukasz Quirini-Popławski, mgr Marcin Semczuk (Sekretarze Konferencji), tel. +48 12 662 62 48. 



Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych
International and Domestic Conditions for the Development of Entrepreneurship in Spatial Systems

Aims:
The aim of the 13th Conference is the presentation of theoretical concepts and research results 
associated with the issues of entrepreneurship, in particular the development of economic activity 
in spatial systems of different scales (local, regional, national, European and global), finances of the 
enterprises, self-government units and state, the capital market, the tax, bank, pension systems and 
insurance, ethical issues in the social and economic life, behaviours on the labour market and human 
entrepreneurial attitudes and interpersonal abilities. The special stress will be put to spatial aspects 
of the development of the entrepreneurship and to the issues of entrepreneurship education, mainly 
in the countries of Central and Eastern Europe and other emerging markets. The conference debates 
will be aimed primarily towards determining what international and domestic factors influenced the 
development of entrepreneurship in spatial systems. 

th9  Conference of Entrepreneurship Teachers will be devoted to the exchange of knowledge and 
experience about the methodology of teaching entrepreneurship and other economic subjects on all 
levels of education, confrontation of the views of employees of higher education institutions, 
methodological advisers and teachers on the objectives, content, methods and learning outcomes 
of entrepreneurship education. The meeting will be aimed towards answering the question to what 
extent scientific knowledge resources in entrepreneurship should be implemented at all stages of the 
education, from the primary school to the education on the academic level, with special taking into 
account entrepreneurship issues brought up in the geographical and economical education. We are 
open to the presentation of teaching experience of educators, as well as the results of the 
implementation of entrepreneurship educational projects. During the second part of the Conference, 
the presentations and methodical workshops on new methods and teaching aids, including 
educational games, which are used in the training of entrepreneurial attitudes, are projected.

We kindly invite to take part in the Conference in particular:  

<  scientists, lecturers and PhD students, both foreign and domestic, who are interested in widely 
understood issues of entrepreneurship and education;

< the graduate and post-graduate students of geographical, economic, pedagogical and other 
university studies who could be interested in the Conference theme;

< persons responsible for the realization of programs of the entrepreneurship speciality 
on different type university studies;

< methodological advisers and teachers of the entrepreneurship and other subjects from the 
consulting centres of teachers and schools of different type; 

< authors of school curricula, textbooks and other teaching aids to teaching the entrepreneurship 
and economic subjects; 

< representatives of the authorities of the state, self-government and of extra-governmental 
organizations responsible for the education and developing the entrepreneurship; 

< employees of the business environment institutions, in particular providing advisory services
 in exploiting EU funds for the development of entrepreneurship; 

< businessmen and other economic life participants;

< all persons who could be interested in the Conference theme.

Languages of the Conference: Polish and English (simultaneous translation from English 
to Polish and Polish to English will be available during the first day of Conference).

Registration: participants are invited to fill e-form available at the Conference website 
( ) or send form by e-mail to: ,www.przedsiebiorczosc.eu przedsiebiorczosc@up.krakow.pl  or by fax 
(no +48 12 662 62 43)  Those wanting to present thnot later than the 15  September 2016.
a paper, please submit also a half- to 1-page summary (in English). 

Articles created on the basis of Conference presentations, after receiving positive reviews will be 
published in the journal "Entrepreneurship - Education", www.p-e.up.krakow.pl. 

Additional information:
Łukasz Quirini-Popławski PhD, Marcin Semczuk MSc (Conference Secretaries ), tel. +48 12 662 62 
48, +48 12 662 62 64, tel./fax +48 12 662 62 43,  e-mail: przedsiebiorczosc@up.krakow.pl
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prof. nzw. dr hab. Witold Wilczyński, prof. nzw. dr hab. Sławomir Kurek, dr Sławomir Dorocki, 
dr Wioletta Kilar, dr Monika Płaziak, dr Łukasz Quirini-Popławski (sekretarz ),        /secretary
dr Tomasz Rachwał (kierownictwo konferencji ), dr Anna I. Szymańska, /chair of the conference
mgr Teresa Lasocka, mgr Paweł Pocheć, mgr Marcin Semczuk (sekretarz )/secretary
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