
 

 

Pierwsza edycja projektu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – 

"Ekonomia bez granic" – spotkanie 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. Na spotkaniach zostaną poruszone zagadnienia dotyczące między innymi: inkluzji 

konsumenckiej czy rozwiązań technologicznych wspierających globalną gospodarkę, ze 

szczególnym uwzględnieniem praktyk stosowanych w Afryce i Europie.   Jest to jedno z działań 

promujących tzw. internacjonalizację w domu, a zaproszeni prelegenci to wybitni naukowcy z 

krajów takich jak: Egipt, Hiszpania, USA, Australia, Chile, Portugalia oraz Indie. Są to 

profesorowie o wyjątkowych osiągnięciach w obszarze nauk społeczno-ekonomicznych. 

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

formule „mistrz-uczeń” z przedstawicielami nauki z Europy i Afryki, aby móc poznać trendy 

badawcze na całym świecie i wskazówki co do wysoko punktowanych publikacji oraz 

wymienić się doświadczeniami naukowymi. 

Serdecznie zapraszamy doktorantów i młodych pracowników nauki na dwa spotkania 

dedykowane działalności badawczej: 

- 17 października –w godzinach 14:30-16:00 – spotkanie prelegentów z Afryki z młodymi 

naukowcami. Tematem przewodnim będą nowe technologie wspierające globalną gospodarkę. 

(miejsce spotkania: Welcome Point, budynek A); 

-18 października –w godzinach 14:30-16:00 – spotkanie prelegentów z Europy z młodymi 

naukowcami. Tematyka spotkania będzie odnosić się do inkluzji i rynku globalnego. (miejsce 

spotkania: Welcome Point, budynek A). 

Szczegółowy program ramowy znajduje się tutaj: 

https://www.ue.katowice.pl/projekty/ekonomia-bez-granic/edycja-pierwsza-afryka-i-

europa/program-ramowy.html 

https://www.ue.katowice.pl/projekty/ekonomia-bez-granic/edycja-pierwsza-afryka-i-europa/program-ramowy.html
https://www.ue.katowice.pl/projekty/ekonomia-bez-granic/edycja-pierwsza-afryka-i-europa/program-ramowy.html


 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności mailowo na adres 

lucja.waligora@ue.katowice.pl lub za pomocą formularza zapisu (link: 

https://forms.gle/5cnyByKDhKjF5QQC7) do dnia 13.10.2022.  

Całość wydarzenia odbywa się w j. angielskim. 

 

Z poważaniem 

Komitet Organizacyjny Projektu Ekonomia bez granic  
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