
 
Druga edycja projektu "Ekonomia bez granic" 

W dniach 16-18 listopada br. odbywać się będzie druga z kolei edycja 

projektu "Ekonomia bez granic" - Ameryka Północna i Azja. Zapraszamy 

do udziału w spotkaniu dla doktorantów i młodych pracowników nauki 

Szanowni Państwo,  

zapraszamy serdecznie doktorantów i młodych pracowników nauki do wzięcia udziału w 

wyjątkowych spotkaniach z wybitnymi naukowcami z całego świata, organizowanych na 

naszej Uczelni w ramach projektu Ekonomia bez granic. 

 "Ekonomia bez granic" to projekt, którego głównym celem jest popularyzacja nauki na skalę 

międzynarodową poprzez organizację unikatowych wydarzeń, będących okazją do debat 

naukowych, prezentacji osiągnięć naukowych, badań i pracy wybitnych naukowców z całego 

świata.  

Dla doktorantów i młodych naukowców nauki odbędą się specjalne spotkania przy kawie w 

formule „mistrz-uczeń” z przedstawicielami nauki z Ameryki Północnej i Azji, aby móc 

poznać trendy badawcze na całym świecie, uzyskać pomocne wskazówki ułatwiające 

publikację artykułów w wysoko punktowanych i renomowanych czasopismach oraz wymienić 

się doświadczeniami naukowymi. 

Serdecznie zapraszamy doktorantów i młodych pracowników nauki na dwa spotkania 

dedykowane działalności badawczej: 

- 16 listopada –w godzinach 14:30-16:00 – spotkanie prelegentów z Ameryki Północnej z 

młodymi naukowcami (miejsce spotkania: Welcome Point, budynek A) 

Prelegenci: 

• Prof. Anne Miroux – Cornell University, New York, Stany Zjednoczone 

• Prof. Mike Peng – The University of Texas, Dallas, Stany Zjednoczone 

• Prof. Ida Musiałkowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska 

• Prof. Małgorzata Dziembała – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska   

 

-17 listopada –w godzinach 14:30-16:00 – spotkanie prelegentów z Azji z młodymi 

naukowcami (miejsce spotkania: Welcome Point, budynek A) 

Prelegenci: 

• Prof. Satish Modh - VESIM Business School, Indie   

• Prof. Gulshen Bayramova - Baku Business University, Azerbejdżan 

https://www.ue.katowice.pl/projekty/ekonomia-bez-granic/edycja-druga-ameryka-polnocna-i-azja/prelegenci/anne-miroux.html
https://www.ue.katowice.pl/projekty/ekonomia-bez-granic/edycja-druga-ameryka-polnocna-i-azja/prelegenci/mike-peng.html
https://www.ue.katowice.pl/projekty/ekonomia-bez-granic/edycja-druga-ameryka-polnocna-i-azja/prelegenci/ida-musialkowska.html
https://www.ue.katowice.pl/projekty/ekonomia-bez-granic/edycja-druga-ameryka-polnocna-i-azja/prelegenci/malgorzata-dziembala.html
https://www.ue.katowice.pl/projekty/ekonomia-bez-granic/edycja-druga-ameryka-polnocna-i-azja/prelegenci/satish-modh.html
https://www.ue.katowice.pl/projekty/ekonomia-bez-granic/edycja-druga-ameryka-polnocna-i-azja/prelegenci/gulshen-bayramova.html


 
• Prof. Justyna Majewska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska 

• Prof. Małgorzata Pańkowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska 

Na stronie można znaleźć szczegółowy program ramowy oraz prelegentów, którzy wystąpią 

na wydarzeniu "Ekonomia bez granic". 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności mailowo na adres 

lucja.waligora@ue.katowice.pl do dnia 14.11.2022.  

Całość wydarzenia odbywa się w j. angielskim. 
 

Z poważaniem 

Komitet Organizacyjny Projektu Ekonomia bez granic  

 

 

https://www.ue.katowice.pl/projekty/ekonomia-bez-granic/edycja-druga-ameryka-polnocna-i-azja/prelegenci/justyna-majewska.html
https://www.ue.katowice.pl/projekty/ekonomia-bez-granic/edycja-pierwsza-afryka-i-europa/prelegenci/malgorzata-pankowska.html
https://www.ue.katowice.pl/index.php?id=23575
https://www.ue.katowice.pl/projekty/ekonomia-bez-granic/edycja-druga-ameryka-polnocna-i-azja/prelegenci.html
mailto:lucja.waligora@ue.katowice.pl

