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Zrównoważona gospodarka oparta na 

wiedzy  

Sustainable Economy Based on Knowled-

ge 

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 

od marca 2009 roku do grudnia 2011 roku realizuje 

projekt Program upowszechniania osiągnięć nauki 

z zakresu zrównoważonego rozwoju i gospodarki 

opartej na wiedzy. Jest on współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-

szu Społecznego. Zapraszamy do udziału w projek-

cie: 

 pracowników naukowo-dydaktycznych i 

dydaktycznych szkół wyższych; 

 studentów kierunków ekonomicznych, 

społecznych, humanistycznych, przyrodni-

czych i technicznych. 

Celem głównym projektu jest upowszechnienie 

wyników badań w zakresie zrównoważonego roz-

woju i gospodarki opartej na wiedzy oraz pobudze-

nie świadomości znaczenia tych koncepcji w proce-

sie kształcenia na potrzeby współczesnej gospodar-

ki. 

Cele szczegółowe to: 

 stworzenie forum naukowej dyskusji i 

wymiany doświadczeń w zakresie badań i 

dydaktyki na temat zrównoważonego roz-

woju i gospodarki opartej na wiedzy; 

 wskazanie i uzasadnienie potrzeby 

uwzględnienia w dydaktyce wyzwań 

zrównoważonego rozwoju i gospodarki 

opartej na wiedzy; 

 wypracowanie propozycji standardów dy-

daktycznych dotyczących zrównoważone-

go rozwoju i gospodarki opartej na wie-

dzy; 

 zapewnienie wolnego dostępu do wiedzy o 

zrównoważonym rozwoju i gospodarce 

opartej na wiedzy w ujęciu ekologiczno-

społeczno-gospodarczym (w tym nowo-

czesnych technologii i systemów zarzą-

dzania); 

 dostarczenie pracownikom naukowo-

dydaktycznym i dydaktycznym informacji 

o najnowszych badaniach i programach 

dydaktycznych w zakresie zrównoważo-

nego rozwoju i gospodarki opartej na wie-

dzy, prowadzonych na uczelniach w Pol-

sce, Europie i na świecie. 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w: 

 seminariach: 

 Gospodarka oparta na wiedzy – 

aspekt badawczy, aplikacyjny i dydak-

tyczny – II kwartał 2010, 

 Polityka zrównoważonego rozwoju 

gospodarki opartej na wiedzy – IV 

kwartał 2010, 

 Ekonomia zrównoważonego rozwoju – 

dyskusja nad podręcznikiem akade-

mickim – II kwartał 2011, 

 Zrównoważona gospodarka oparta na 

wiedzy – dyskusja nad podręcznikami 

akademickimi – IV kwartał 2011; 

 warsztatach informacyjno-dydaktycznych 

– w jednym z ośmiu spotkań w roku aka-

demickim 2010/2011; 

 międzynarodowej konferencji naukowej na 

temat zrównoważonego rozwoju i gospo-

darki  opartej na wiedzy – 2011 rok. 

Pracujemy nad uruchomieniem Informatorium 

zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na 

wiedzy. Celem tego informatorium jest stworzenie 

profesjonalnej, ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy, w 

zasobach której znajdą się miedzy innymi: elektro-

niczne wersje książek i artykułów, informacje o 

projektach, konspekty przedmiotów, wykazy prac 

doktorskich, dane o najnowszych technologiach i 

systemach zarządzania. Uprzejmie prosimy o prze-

syłanie pod naszym adresem tych materiałów, które 

chcielibyście Państwo zamieścić w bazie (e-mail: 

informatorium@gow-zr.pl). 

 

Biuro projektu:  

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 

Katedra Gospodarowania Środowiskiem i Tu-

rystyki, 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 

31, pok. 33, tel./fax: 085 6526915,  e-mail: 

informatorium@gow-zr.pl  

 

Strona projektu: 

http://www.gow-zr.pl 
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