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W 2009 roku Wydzia³ Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie wspólnie z Komitetem Ekonomiki Rolnictwa PAN oraz Wydawnictwem Wie Jutra zorganizowa³ konferencjê
pt. Badania w naukach ekonomicznych i rozwój kadr  problemy metodologiczne, merytoryczne oraz formalno-prawne. Celem konferencji by³o przedstawienie wa¿niejszych problemów zwi¹zanych z badaniami naukowymi w zakresie nauk ekonomicznych, wymiana
pogl¹dów na tematy zwi¹zane z badaniami i pracami realizowanymi w celu uzyskania kolejnych stopni i tytu³u naukowego, zasad recenzowania opracowañ i dorobku naukowego,
wymogów redakcyjnych stosowanych wobec referatów, artyku³ów i rozpraw naukowych.
Bra³o w niej udzia³ ponad 220 osób z wielu orodków naukowych w Polsce, za wiêkszoæ
zaprezentowanych wyst¹pieñ zosta³a opublikowana w Rocznikach Nauk Rolniczych, Seria G. Ekonomika Rolnictwa (t. 96, z. 2) i jest aktualnie dostêpna w internecie.
Okaza³o siê, ¿e problematyka rozwoju nauk ekonomicznych budzi wielkie zainteresowanie rodowiska, st¹d organizatorzy uznali, ¿e konferencjê jednorazow¹ warto potraktowaæ
jako pocz¹tek cyklicznych, corocznych spotkañ. Celem kolejnej, drugiej ju¿ konferencji by³o
przedstawienie wa¿niejszych problemów zwi¹zanych z rozwojem myli ekonomicznej w ujêciu
historycznym, omówienie wa¿niejszych nurtów i metod stosowanych wspó³czenie w badaniach ekonomicznych, a tak¿e wymiana pogl¹dów na wy¿ej wymienione tematy. W trakcie
konferencji zosta³y przedstawione nastêpuj¹ce referaty:
1. O kondycji myli ekonomicznej: kilka refleksji  prof. dr hab. Wac³aw Stankiewicz, Prywatna Wy¿sza Szko³a Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie,
2. Wspó³czesne teorie ekonomiczne  prof. dr hab. Ryszard Bartkowiak, Katedra Teorii
Systemu Rynkowego SGH w Warszawie,
3. Krytycyzm czy dogmatyzm w nauce?  prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Instytut
Filozofii, Wydzia³ Nauk Spo³ecznych, UAM w Poznaniu,
4. Wolnoæ a odpowiedzialnoæ uczonego  prof. dr hab. Rudolf Micha³ek, Katedra In¿ynierii Rolniczej i Informatyki UR w Krakowie,
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5.

Uwagi dotycz¹ce wykorzystania i stosowania metod ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych  prof. dr hab. Boles³aw Borkowski, Wydzia³ Zastosowañ Informatyki i Matematyki SGGW, dr hab. Stanis³aw Stañko, prof. SGGW, Wydzia³ Nauk
Ekonomicznych SGGW,
6. Modelowanie rozwoju ekonomicznego na przyk³adzie polityki rozwoju obszarów
wiejskich i regionalnego modelu równowagi ogólnej RegPOL  dr Katarzyna Zawaliñska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,
7. Udzia³ m³odych naukowców w realizacji projektów europejskich jako szansa poprawy warsztatu metodycznego  prof. dr hab. Edward Majewski, Wydzia³ Nauk Ekonomicznych SGGW.
Zamierzenia ogólne przywiecaj¹ce organizatorom konferencji mo¿na sprecyzowaæ
nastêpuj¹co:
 podkrelenie znaczenia wiedzy historycznej w rozwoju ekonomii, znajomoci wa¿niejszych nurtów w myli ekonomicznej na wiecie,
 doskonalenie badañ, publikacji naukowych i przypieszenie rozwoju kadr, zw³aszcza w
zakresie nauk ekonomicznych zwi¹zanych z szeroko rozumianym agrobiznesem,
 stworzenie forum dyskusyjnego podejmuj¹cego najwa¿niejsze zagadnienia rozwoju
naszej dyscypliny,
 zwiêkszenie integracji rodowiska ekonomistów, przy jednoczesnym pokazaniu specyfiki ekonomiki rolnictwa na tle innych ekonomik bran¿owych.
Zgodnie z zapowiedzi¹ wiêkszoæ referatów zaprezentowanych na konferencji publikujemy w tym zeszycie Roczników Nauk Rolniczych, Seria G. Ekonomika Rolnictwa  czasopimie naukowym z d³ugimi tradycjami w zakresie upowszechniania wyników badañ naukowych i prac o charakterze metodologicznym. Mam nadziejê, ¿e informacje, pogl¹dy i sugestie zawarte w referatach pomog¹ wielu pracownikom naukowym i doktorantom w ich pracy
naukowej, w tym w doskonaleniu warsztatu badawczego i kszta³towaniu karier zawodowych, z korzyci¹ dla rozwoju nauki w Polsce, szczególnie za nauk ekonomicznych.
Jednoczenie informujemy, ¿e wiosn¹ 2011 roku organizatorzy zamierzaj¹ przygotowaæ
trzeci¹ konferencjê, powiêcon¹ g³ównie rozwojowi badañ i funkcjonowaniu orodków
naukowych z zakresu ekonomii w wybranych krajach wiata. Z góry serdecznie na ni¹
zapraszamy w charakterze referentów i uczestników.
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