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oraz 11. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości th/ and 11  Entrepreneurship Teacher’s Convention 

zapraszają na / invite to

Problematyka badawcza funkcji 
przedsiębiorczości w rozwoju 
układów przestrzennych
The Functions of Entrepreneurship in the Development 
of Spatial Systems – Research-related Issues

Konferencja organizowana w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego – Roku Polskiej Geografii 2018 pod Patronatem Narodowym Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

 thConference is organised as a part of the celebrations of the 100  Anniversary of the Polish 
Geographical Society – the Polish Geography Year 2018 under the National Patronage 
of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda in the Centenary of Independence

15. Jubileuszową Międzynarodową Konferencję Naukową 
th

15  Jubilee International Scientific Conference

Kraków, 8-9 października 2018 /   October



15. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
th 15 Jubilee International Scientific Conference

Cele:
Celem 15. Jubileuszowej Konferencji Naukowej oraz związanego z nią 11. Zjazdu Nauczycieli Przedsię-
biorczości będzie próba podsumowania prac z zakresu problematyki badawczej dotyczącej funkcji 
przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych i doświadczeń w zakresie edukacji przedsię-
biorczości w dydaktyce szkolnej i akademickiej. W pierwszej części spotkania chcemy dokonać oceny 
osiągnięć naukowych w zakresie wypracowanych koncepcji teoretycznych oraz wyników prac badaw-
czych związanych z rozwojem przedsiębiorczości w różnej skali układów przestrzennych (w szcze-
gólności lokalizacji podmiotów gospodarczych i ich rozwoju w układzie lokalnym, regionalnym, krajo-
wym, europejskim, światowym), roli postaw przedsiębiorczych człowieka w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw w otoczeniu rynkowym, jednostek samorządu terytorialnego i państwa, a także kształ-
towaniu rynku pracy. Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na przestrzenne uwarunkowania rozwoju 
przedsiębiorczości oraz problematykę wyzwań edukacyjnych w tym zakresie. Szczególny akcent 
położony będzie na nowe metody badań funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych. 
Z okazji Jubileuszu stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, chcielibyśmy zmierzać do 
zarysowania rozwoju problematyki badawczej przedsiębiorczości i określenia jej miejsca w polskiej 
geografii ekonomicznej. 
11. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości poświęcony będzie wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczą-
cych metodyki i treści nauczania przedsiębiorczości, ich korelacji z przedmiotami ekonomicznymi 
i pozostałymi przedmiotami kształcenia na wszystkich poziomach edukacji, wymiany poglądów 
pracowników szkół wyższych, doradców metodycznych i nauczycieli dotyczących doskonalenia celów, 
treści i metod nauczania pod kątem możliwości systematycznego zwiększania efektów kształcenia 
i kształtowania postaw przedsiębiorczych człowieka. Na tym tle chcielibyśmy zmierzać do odpowiedzi na 
pytanie, w jakim zakresie zasoby wiedzy naukowej z przedsiębiorczości powinny być wdrażane na po-
szczególnych etapach edukacji, od szkoły podstawowej do kształcenia na poziomie akademickim, 
szczególnie w treściach kształcenia geograficznego i ekonomicznego. Oczekujemy szczególnie na pre-
zentację doświadczeń dydaktycznych nauczycieli, a także stosowanych metod i osiąganych wyników 
realizacji projektów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości. Planujemy także dyskusję na temat 
miejsca przedsiębiorczości w nowym systemie oświaty oraz przewidujemy specjalne warsztaty dla 
nauczycieli.

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 oraz wszystkich zainteresowanych 
problematyką konferencji

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 umieszczonego na stronie internetowej 
konferencji ( ) Referentów prosimy www.przedsiebiorczosc.eu najpóźniej do dnia 15 września 2018 r. 
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 z 2016 r.).  „Przedsiębiorczość - Edukacja”  www.p-e.up.krakow.pl 

Dodatkowe informacje:
dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska, mgr Agnieszka Gil (Sekretarze Konferencji), tel. +48 12 662 62 64, 
tel. +48 12 662 62 50, faks +48 12 662 62 43, e-mail: przedsiebiorczosc@up.krakow.pl



Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych
The Functions of Entrepreneurship in the Development of Spatial Systems – Research-related Issues

Aims:
th th15  Jubilee Scientific Conference and the 11  Entrepreneurship Teachers' Convention is organised with 

an effort to present an overview and conclusions from the research in the field of the functions of 
entrepreneurship in the development of spatial systems and experience in the field of entrepreneurship 
education in school and academic practice. In the first part of the meeting, we plan to evaluate scientific 
achievements in the scope of theoretical concepts and research results related to the development of 
entrepreneurship in various spatial systems (in particular, location of business entities and their 
development at the local, regional, national, European and global scales), the role of entrepreneurial 
attitudes in the operation of enterprises in the market environment, local government and state entities as 
well as in shaping the labour market. We would like to pay a particular attention to the spatial conditions 
for entrepreneurship development and the issue of educational challenges in this area. New methods of 
researching the functions of entrepreneurship in the development of spatial systems will be emphasised. 
On the occasion of the centenary of the Polish Geographical Society, we would like to present an 
overview of development of entrepreneurship research and identify the position it occupies in the Polish 
economic geography.

th11  Entrepreneurship Teachers' Convention will be devoted to an exchange of knowledge and 
experience on the methodology and content of entrepreneurship education, their correlation to economic 
and other subjects at all levels of education, an exchange of views of academics, methodological 
advisors and teachers on improving goals, content and teaching methods in terms of a potential 
systematic increase of educative effects and shaping the entrepreneurial attitudes. Against this 
background, we will be searching for the answer to the question to what extent the resources of scientific 
knowledge on entrepreneurship should be implemented at a specific stages of education, from primary 
school to higher education, in particular in the contents of geographic and economic education. In 
particular, we are looking forward to the presentation of teaching experiences as well as methods used 
and the results of educational projects in the field of entrepreneurship. We are also planning a discussion 
on the importance of entrepreneurship in the new education system and special workshops for teachers.  

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 
( ) .thwww.przedsiebiorczosc.eu not later than the 15  September 2018  Those wanting to present 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:

Małgorzata Zdon-Korzeniowska, PhD & Agnieszka Gil, MSc (Conference Secretaries), 
phone +48 12 662 62 64, +48 12 662 62 50, fax +48 12 662 62 43  
e-mail: entrepreneurship@up.krakow.pl



www.przedsiebiorczosc.eu

Sekretariat konferencji / Conference Secretariat:

Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej 
Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego  
w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, p. 430 
tel. +48 12 662 62 64, +48 12 662 62 50 
fax +48 12 662 62 43
e-mail: przedsiebiorczosc@up.krakow.pl

n  / Scientific CommitteeRada programowa   

prof. dr hab. Zbigniew Zioło (przewodniczący ), prof. dr hab. Bronisław Górz, prof. dr Anatol /chair
Jakobson, prof. dr Matthias Pilz, prof. dr Natalia M. Syssoeva, prof. dr Zdeněk Szczyrba, prof. nzw. 
dr hab. Paweł Czapliński, prof. nzw. dr hab. Sławomir Kurek, prof. nzw. dr hab. Krzysztof Wach, 
prof. nzw. dr hab. Witold Wilczyński, dr hab. Anna Tobolska, dr Monika Borowiec-Gabryś, dr Roy 
Canning, dr Sławomir Dorocki, dr Wiesława Gierańczyk, dr Wioletta Kilar, dr Tomasz Rachwał 
(zastępca przewodniczącego ), dr Anna I. Szymańska, dr Krzysztof Wiedermann, /deputy chair
dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska

n Komitet organizacyjny / Organizing Committee

prof. dr hab. Zbigniew Zioło (kierownictwo konferencji ), prof. nzw. dr hab. / chair of the conference
Witold Wilczyński, prof. nzw. dr hab. Sławomir Kurek, dr Sławomir Dorocki, dr Wioletta Kilar, 
dr Monika Płaziak, dr Tomasz Rachwał (kierownictwo konferencji ), / chair of the conference
dr Karolina Smętkiewicz, dr Anna I. Szymańska, dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska (sekretarz / 
secretary / secretary),  mgr Agnieszka Gil (sekretarz ), mgr Monika Noviello, mgr Teresa Lasocka, 
mgr Paweł Pocheć 

n Partnerzy / Partners

Urząd Miasta Krakowa / Municipality of Krakow
 
Warszawski Instytut Bankowości 
/ Warsaw Institute of Banking

Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
/ Geography Students' Scientific Club Pedagogical University of Cracow

Revas sp. z o.o. - Branżowe Symulacje Biznesowe
/ Business Simulations Games
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