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 IV Międzynarodowa Konferencja
Naukowa Przedsiębiorczość w XXI
wieku. Oblicza i perspektywy.
 Konkurs Przedsiębiorca Roku 2017

Centrum Przedsiębiorczości to
interdyscyplinarna jednostka
Wydziału Zarządzania, której
podstawowym zadaniem jest

Odbyła się IV edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy.

promowanie szeroko
pojmowanej
przedsiębiorczości,
prowadzenie badań i
budowanie relacji ze światem
biznesu.

Współpracujemy z innymi
jednostkami Uniwersytetu
Warszawskiego, innymi
uczelniami w Polsce i na
świecie, a także z instytucjami
otoczenia biznesu i
przedsiębiorstwami, w tym
przedsiębiorstwami
założonymi przez
absolwentów UW.

Już po raz czwarty na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się
konferencja
poświęconą
zagadnieniom
przedsiębiorczości.
Tegoroczna
edycja
cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród
zagranicznych i polskich uczestników.
Z każdym rokiem zainteresowanie tematyką
przedsiębiorczości wzrasta. Przejawia się to między
innymi poprzez liczną frekwencję podczas naszej
konferencji. W tym roku gościliśmy około 150
przedstawicieli ze świata nauki, biznesu oraz polityki
z kraju i zagranicy. Konferencja przyciągnęła
naukowców z ponad 40 uczelni z Polski, USA, Afryki
Południowej, Izraela, Kolumbii, Chile, Indii, Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Finlandii, Hiszpanii, Ukrainy
Słowenii, Iranu i Czech. Uczestnicy mieli możliwość
wysłuchania, jak i zadania pytań podczas dwóch
różnych
Paneli
Dyskusyjnych,
poświęconych
odpowiednio:



What is interesting? What is important?
Entrepreneurship Theory and Practice?
Entrepreneurship in a Digital World

Ze względu na szerokość
zainteresowań
badawczych
uczestników
konferencji
były
prowadzone sesje równoległe. W ciągu dwóch dni
wygłoszono
ponad
70
referatów
oraz
przeprowadzono
kilkanaście
różnych
sesji
tematycznych
dotyczących
m.in.
przedsiębiorczości w rożnych jej wymiarach, a
mianowicie: społecznym, prawnych i finansowym.
Dodatkowo odbyły się specjalne warsztaty i sesje
dla doktorantów i studentów, którzy mieli możliwość
wysłuchania poza swoimi własnymi wystąpieniami,
także
bardziej
doświadczonych
badaczy.
Warszataty dla doktorantów w tym roku
przeprowadzili: Tuomo Peltonen z Abo University,
Sibylle Heilbrunn z Kinneret Academic College oraz
Timo Airaksinen z University of Helsinki.
Dzień pierwszy konferencji rozpoczął się w
czwartek 16 listopada. W oficjalnym rozpoczęciu,
uczestniczyli zaproszeni goście – Wojciech Czakon
z Uniwersytetu Jagielońskiego, Maciej Klonowski z
E&J Gallo Winery, Wojciech Mąka z Topsil Global,
który był moderatorem pierwszego panelu
dyskusyjnego Igor Postuła, Alojzy Z. Nowak i Beata
Glinka. Wszyscy wzięli udział w Panelu
dyskusyjnym zatytułowanym: What is interesting?
What is important? Entrepreneurship Theory and
Practice? Dyskusja, która zawiązała się między
uczestnikami panelu miała dynamiczny charakter,
była niezwykle interesująca oraz zachęcająca do
dalszych poszukiwań badawczych.

Zapraszamy do współpracy!
Napisz do nas:
centrumwz@uw.edu.pl

Pierwsza grupa paralelnych sesji tematycznych
rozpoczęła się o godzinie 12.15. Uczestnicy mieli
okazje wysłuchać referatów z zakresu: Startups
and self-employment in a modern economy; Social
and
cultural
facets
of
entrepreneurship;
Entrepreneurial education I

Specjalne
podziękowania
dla wszystkich
uczestników.
Serdecznie
dziękujemy Państwu
za przybycie na
naszą konferencję.
Jednocześnie
chcemy szczególnie
podziękować naszym
recenzentom
i prowadzącym sesje.
Mamy nadzieję,
że zobaczymy się
także w przyszłym
roku, nawet w
jeszcze szerszym
gronie!

W drugiej grupie sesji tematycznych poruszano
tematy

związane

entrepreneurship;
creation

and

z

Immigrant

Factors

and

Refugee

influencing

venture

development;

Instytucjonalne

edukacyjne

determinanty

przedsiębiorczości;

W

i

rozwoju

kolejnej

grupie

sesji

poruszano kwestie dotyczące Social and creative
aspects

of

Ecosystem:

Entrepreneurship;
financial,

legal,

Entrepreneurship
and

technological

Następnego

dnia

w

piątek

rozważano

tematy

determinants of entrepreneurship;. Different facets of

związane z Entrepreneurship: Leadership and HR

entrepreneurship I.

practices; Entrepreneurial education II; International
Entrepreneurship:

strategies

and

determinants;

Different facets of entrepreneurship II oraz Ekosystem
przedsiębiorczości:

finansowe

i

prawne

uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw.
Wszyscy uczestnicy mieli okazję wziąć udział w
uroczystej kolacji w Centralnej Bibliotece Rolniczej im.
Michała

Oczapowskiego.

Gali

Podczas

odbyło

wręczenie nagród: Best Paper Award oraz Best
Student Paper Award. Pierwszą z nich otrzymali Xiao
Li I

Xu Zhi

za swój artykuł: Beyond interpersonal

trust: role of the collective characteristics of angel
group members and network trust in the final
investment

decisions.

Natomiast

wyróżnienie

przyznano dla dr hab. Julity Wasilczuk, prof. nadzw.
PG

za

artykuł:

mikroprzedsiębiorstw

„Orientacja
województwa

wzrostowa
Pomorskiego”.

Najlepszą pracę wśród doktorantów zaprezentował
Wise Sambo
entrepreneurship
Universities”.

pt. “A conceptual study of an
ecosystem

at

South

African

Konkurs Przedsiębiorca Roku 2017
W tym roku po raz pierwszy odbył się Konkurs

Wyróżnienie:

Przedsiębiorca

Phenicoptere Sp. z o.o. - Ewa Dudzic i Monika Żochowska

Roku

2017

zorganizowany

przez

Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania oraz

NAGRODA GŁÓWNA:

Uniwersytecki

Warsaw Genomics - Anna Wójcicka

Ośrodek

Transferu

Technologii

dla

promowania postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych
rozwiązań oraz projektów prospołecznych. Patronat
nad Konkursem objął Dziekan Wydziału Zarządzania.
Inicjatywa została skierowana do studentów oraz
absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Laureaci
Konkursu

zostali

wyróżnieniami

nagrodzeni

i statuetkami podczas uroczystej Gali, która odbyła się
16 listopada.
Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem. Zgłosiły się
przedsiębiorstwa

działające

w

różnych

sektorach

(począwszy od branży spożywczej, a skończywszy na

Kategoria: Startup UW

nowoczesnych

Finaliści:

technologiach).

W

kolejnym

etapie

Konkursu Kapituła wybrała Finalistów, spośród których

BACTrem Sp. z o.o. - biotechnologie służące ochronie

zostali wyłonieni Laureaci, którym przyznano nagrody

środowiska;

główne i wyróżnienia. Poniżej przedstawiamy wyniki

Higher Sp. z o.o. - startup wspomagający procesy rekrutacyjne;

Konkursu i jeszcze raz gratulujemy Zwycięzcom!

Lucid Group - Unified API - budowa uniwersalnego interfejsu

Kategoria: Master of Business

dostępu do danych;
Wyróżnienie:

Finaliści:

Higher Sp. z o.o. - Michał Kapczuk i Mateusz Woliński

K2 Internet S. A. - spółka z branży internetowej/agencja

Nagroda główna:

mediowa;

BACTrem Sp. z o.o. - Magdalena Popowska, Andrzej Berezowski.

BT Diuna Arrakis Sp. z o.o. Sp. k. - firma skupia się na
tłumaczeniach,

usługach

internetowych

oraz

rozwoju

aplikacji;
La-Sad Trade Sp. z o.o. – Produkt YABU. Firma z branży
spożywczej produkująca między innymi soki o oryginalnej
recepturze oraz autorski, innowacyjny produkt – Yabu
Energy drink.
Wyróżnienie:
K2 Internet S. A. – Janusz Żebrowski, Michał Lach
La-sad Trade Sp. z o.o. - Aneta Lachowicz
Kategoria: Innowacja Roku
Finaliści:

Kategoria: Startup Wydziału Zarządzania UW

Warsaw Genomics - „badamy geny” - poszukiwanie błędów i

Finaliści:

mutacji odpowiedzialnych za powstawanie chorób;

Lucid Group - project Unified API - budowa uniwersalnego

Pherticoptere Sp. z o.o. - branża kosmetyczna, innowacyjny

interfejsu dostępu do danych;

produkt

Iwuc Sp. z o.o. - handel internetowy na globalną skalę;

do

demakijażu,

obecny

na

rynkach

międzynarodowych;

Higher Sp. z o.o. - startup wspomagający procesy rekrutacyjne;

BACTrem Sp. z o.o. - biotechnologie służące ochronie

European Chess School - szkoła szachowa.

środowiska;
Spektrino Sp. z o.o - algorytmy rejestracji, przetwarzania i
analizy danych;

Autor zdjęć: Wojciech Witkowski

Wyróżnienie:
Unified API - Piotr Góralczyk
Iwuc Sp. z o.o. - Cyprian Iwuć
Nagroda Specjalna
została przyznana dla Creotech Instruments S. A.
Dr Grzegorz

Brona otrzymał

nagrodę za rozwijanie

współpracy nauki i biznesu . Creotech Instruments S.A., to
stosunkowo młoda spółka, stawiająca na innowacyjne
obszary strategiczne: przemysł kosmiczny; aparaturę
naukową (w tym systemy na potrzeby akceleratorów
cząstek); urządzenia przemysłowe (M2M, kamery) oraz
produkcję kontraktową elektroniki. Creotech z powodzeniem
realizuje projekty kosmiczne. Ambicją Creotech jest
zbudowanie pierwszego polskiego komercyjnego satelity.

Ważne:
• Kolejna V Międzynarodowa Naukowa Konferencja Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy już w dniach 15-16 listopada 2018! Zapiszcie w swoich kalendarzach
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Patronaty i sponsorzy:

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania

Wyrażamy szczególne podziękowanie za wsparcie IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przedsiębiorczość w XXI
wieku. Oblicza i perspektywy” dla:
- Pana Prorektora dra hab. Macieja Duszczyka
- Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego
- Samorządu Doktorantów UW

Każdego miesiąca będziemy przesyłać Państwu
nowy numer naszego Newslettera.
Zachęcamy do lektury.

Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
Ul. Szturmowa 1/3 pok. C421
02-678 Warszawa
Dane kontaktowe
e-mail: centrumwz@uw.edu.pl
e-mail2: centrum@wz.uw.edu.pl
www: www.centrum.wz.uw.edu.pl
tel.: (22)55-34-031

