
 
 

 

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 

„Horyzonty i pomosty w nauce, kulturze, przedsiębiorczości –  

30 lat wspólnych doświadczeń” 

4 – 5 czerwca 2019  

w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

ul. Garbary 2, Bydgoszcz 

 

Szanowni Państwo! 

 

Jubileusz 30-lecia idei przedsiębiorczości wiąże się z utworzeniem KOLFER-u, firmy – 

organu założycielskiego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Pierwsze inicjatywy tego 

przedsiębiorstwa po 1989 roku oscylowały wokół problematyki przemysłów kreatywnych, 

edukacji, turystyki i informatyzacji. Międzynarodowa konferencja naukowa, na którą serdecznie 

zapraszamy, obejmuje refleksją doświadczenia naszej Uczelni, które w obszarach 

przedsiębiorczości, nauki, kultury i usług społecznych były realizowane wspólnie z polskimi i 

zagranicznymi partnerami. Dziś Wyższa Szkoła Gospodarki jest uczelnią międzynarodową, z 

marką rozpoznawalną globalnie. W konferencji wezmą udział zaproszeni eksperci światowej 

rangi w każdym zakresie tematycznym. Dzięki udziałowi gości z wielu zagranicznych uczelni z 

różnych kontynentów Jubileusz WSG będzie znakomitą okazją do spotkań i nawiązania 

owocnych kontaktów. Pragniemy, aby nasza konferencja stała się początkiem nowych inicjatyw, 

które wpiszą się w Państwa programy badawcze i edukacyjne, i wpłyną na rozpowszechnienie 

innowacyjnej kultury organizacyjnej we wszystkich zainteresowanych środowiskach. 

Dwudniowa konferencja zwieńczona zostanie uroczystą Galą, w trakcie której 

przewidziane są  atrakcje, w tym koncert znakomitego zespołu muzycznego.  



 
 

 

Plan Konferencji:  

1 dzień  

 Obrady plenarne konferencji – kampus WSG 

 Lunch 

 Debaty tematyczne – Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG, Sala konferencyjna WSG, Sala 

konferencyjna w Ratuszu Miejskim 

Konferencja obejmować będzie następujące grupy tematyczne:  

- INNOWACYJNOŚĆ – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  

- NAUKA – KULTURA – KOMUNIKACJA SPOŁECZNA  

- USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

2 dzień  

 Wyjazdy studyjne: Toruń, Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, Bydgoski Park 

Przemysłowo-Technologiczny  

 Spotkania B-to-B  

 Uroczysta Gala z okazji jubileuszu „30-lecia idei przedsiębiorczości” – Miejskie Centrum 

Kultury  

Opłata konferencyjna:  

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania. 

 350 zł do dnia 28 lutego 2019 r. 

 430 zł w terminie od 28 lutego do 31 marca 2019  

 520 zł w terminie od 31 marca do 15 maja 2019 

 

 230 zł dla doktorantów do 15 maja 2019 

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić  przelewem na konto:  

numer rachunku: PL52109010720000000119910487 
 

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 1 W BYDGOSZCZY 

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 18  

85-231 BYDGOSZCZ 

W tytule wpłaty należy podać: Imię Nazwisko uczestnika konferencji 

Szczegółowy program Konferencji zostanie przesłany w drugiej połowie kwietnia  

 

Komitet organizacyjny konferencji:  

Email: kateryna.shpytalenko@byd.pl  

Tel.: +48 52 567 0078 

mailto:kateryna.shpytalenko@byd.pl

