Sprawozdanie z 11. edycji naszego projektu:

„Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2021
a Europejski Zielony Ład”
XI edycję projektu zorganizowali:
BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
& Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
Katedra Stosowanych Nauk Społecznych;
& Instytut Studiów Społecznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ w Raciborzu,
& Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego
Rozwoju.
Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji
o profilu naukowym, a w tym roku udało nam się przygotować dwie
monografie które zostały wydane drukiem przez Wydawnictwa
naukowe PWSZ w Raciborzu i PŚ [w tej chwili jeszcze się drukuje] a
także
umożliwiliśmy
uczestnikom
wystąpienie
podczas
międzynarodowej konferencji naukowej gdzie przedstawili wyniki
swoich badań, przemyśleń, a przede wszystkim wykazali się
szczególną wrażliwością na zmiany, które zachodzą w środowisku, co
pozwala nam uwierzyć, że przy takich kadrach idea zrównoważonego
rozwoju będzie zrealizowana stanowiąc mocny fundament dla
Europejskiego Zielonego ładu, który jest szansą na uratowanie życia na
Ziemi.

Zakładaliśmy 12 lat temu, że angażując studentów w nasz
projekt, będziemy wspierać ich dalszy naukowy rozwój. Dziś
jesteśmy przekonani, że tak się stało!
Od początku naszego projektu, tj. od 2009 roku wydaliśmy
już 14 tomów, które kilkudziesięciu studentom pozwoliły
otworzyć przewody doktorskie, a kilkunastu jest już doktorami.

Studenci, którzy skorzystają z naszego zaproszenia do
kolejnej edycji projektu, wezmą udział w europejskim dyskursie
i – taką mamy nadzieję – nadadzą w przyszłości kierunki rozwoju,
zarówno swojemu jak i następnym pokoleniom, bowiem to
jeden z celów, które nam przyświecają.
NAGRODY
1. I nagrodę otrzymuje
Pani Dominika Maria Jaśkowiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu – Rola lokalnego rynku energii w zrównoważonej
transformacji energetycznej UE - zaproszenie do odwiedzenia PE
w Brukseli po pandemii wyślemy pocztą.
2. Nagrodę specjalną w postaci sygnowanego pióra otrzymuje p.
Kacper Ławniczek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu;
Politechnika
Poznańska
[Idea
rozwoju
zrównoważonego w projektowaniu krajobrazu] za zwycięstwo w
ogólnopolskim konkursie na projekty okładek do monografii
[nagrodę wyślemy pocztą]
Ponadto przyznaliśmy wyróżnienia w postaci okolicznościowych
dyplomów:
1. Wyróżnienie za prace zespołową i badawcza lic. Anna Hartwich;
mgr Małgorzata
Hartwich Uniwersytet
Ekonomiczny
w Poznaniu - Górski szlak długodystansowy jako szansa rozwoju
turystyki zrównoważonej w regionie
2. Wyróżnienie z tytułem magistra otrzymuje: Pani mgr a już dziś
dr Dominika
Skoczylas - Uniwersytet Szczeciński, Wydział
Prawa i Administracji
"Interoperacyjność,
cyfrowość,
transgraniczność technologii informacyjno-komunikacyjnych jako
determinanty zrównoważonego rozwoju w XXI wieku"

