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Szanowni Państwo,  

Już 30 czerwca 2022 zapraszamy Państwa do udziału w VII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Nauka i Biznes – Wspólne Wyzwania” – ponownie w formie hybrydowej, offline w Instytucie Ekonomii i Finansów 
Uniwersytetu Szczecińskiego, jak i online za pośrednictwem MS Teams. 

Specjalnie z myślą o doktorantach przewidzieliśmy specjalną ofertę, która na dogodnych warunkach pozwoli 
Państwu uczestniczyć nie tylko w przewidzianych przez nas sesjach, ale przede wszystkim budować relację zawodowe 
– tak ważne dla przyszłych osiągnięć i sukcesów.  

Uczestnictwo bezpłatne: 

1. Pełną możliwość uczestnictwa w dyskusjach z zadawaniem pytań. 
2. Możliwość zgłoszenia postera, będącego formą aktywnego uczestnictwa w konferencji oraz uczestnictwa w 

konkursie na najlepsze postery. 
3. Rozwój relacji naukowych i zawodowych z uczestnikami konferencji. 
4. Certyfikat uczestnictwa w konferencji. 
5. Materiały konferencyjne w formie elektronicznej. 
6. Możliwość wykonania za darmo profesjonalnego indywidualnego testu psychologicznego badającego 

potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby dorosłej – niezbędnego w przyszłej 
pracy zawodowej. 
 

Uczestnictwo z odpłatnością: 

1. Pełna możliwość uczestnictwa w dyskusjach z zadawaniem pytań. 
2. Możliwość zgłoszenia swojej pracy naukowej do dedykowanej publikacji – recenzowanej monografii 

przeznaczonej dla doktorantów lub innego wydawnictwa. 
3. Możliwość zaprezentowania swojej pracy naukowej w sesji naukowej. 
4. Rozwój relacji naukowych i zawodowych z uczestnikami konferencji. 
5. Certyfikat uczestnictwa w konferencji. 
6. Materiały konferencyjne w formie elektronicznej. 
7. Możliwość zgłoszenia postera, zapewniającego aktywne uczestnictwo w konferencji oraz udział w konkursie 

na najlepsze postery. 
8. Możliwość wykonania za darmo profesjonalnego indywidualnego testu psychologicznego badającego 

potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby dorosłej – niezbędnego w przyszłej 
pracy zawodowej. 

9. Uczestnictwo w przerwach kawowych i lunchu (dla osób, które będą obecne na miejscu) 
 

Informacje i zapisy na konferencję: b2b.usz.edu.pl 
Szczegóły oferty dla doktorantów znajdziecie Państwo pod tym linkiem: https://b2b.usz.edu.pl/doktoranci/  
 
Zapraszamy 
Prof. Tomasz Bernat, Uniwersytet Szczeciński 
Koordynator konferencji 
 
Organizatorzy konferencji: 
Uniwersytet Szczeciński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Partnerzy kluczowi konferencji: 
Północna Izba Gospodarcza, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, Izba Gospodarcza Krak Biznes,  
Profi Competence Europe, Norwesko-Polska Izba Gospodarcza 


