II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych nt.
"Nowoczesne koncepcje zarządzania - rozwiązania praktyczne"
miejsce: Karpacz, ośrodek „LUBUSZANIN”
termin: 20 – 22 października 2005
Konferencja będzie kontynuacją spotkania kół naukowych z roku 2004 zainicjowanego przez
dwa koła naukowe "Q-mam" i "Sensat".
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli kół naukowych i ich
opiekunów, jak i młodych pracowników nauki. Szczególnie miło będzie nam gościć studentów z
innych ośrodków naukowych.
Cel konferencji:
Celem konferencji jest dyskusja dotycząca nowoczesnych koncepcji, metod i technik
zarządzania oraz możliwości ich zastosowania w polskich firmach. Chcielibyśmy znaleźć
odpowiedź na pytania czy istnieją sprawdzone sposoby wdrażania i stosowania koncepcji
zarządzania, co decyduje o specyfice ich zastosowania, jakie są bariery i czynniki sprzyjające w
tym zakresie.
Motyw przewodni konferencji :
Studenci, którzy wybrali kierunki, bądź specjalności z zakresu zarządzania pragną stać się
menedżerami. Konkurencja na rynku pracy jest duża. Młodym adeptom zarządzania przyjdzie
zapewne zmierzyć się z wieloma, często doświadczonymi przeciwnikami. Bez wątpienia atutem
absolwentów wyższych uczelni może być wiedza z zakresu najnowszych metod zarządzania.
Konferencja ta jest kierowana do:
- kół naukowych i organizacji studenckich,
- pracowników akademickich,
- studentów zainteresowanych tą tematyką.
Zakres tematyczny:






Zarządzanie jakością
Zarządzanie logistyczne
Procesowe zarządzanie organizacjami
Zarządzanie wiedzą
Informatyzacja zarządzania




Nadzór korporacyjny
Kształcenie menedżerów a potrzeby rynku pracy
Rada naukowa
Prof. zw. dr hab. H. Jagoda
Prof. dr hab. J. Witkowski
Prof. AE dr hab. J. Kurowski
Prof. AE dr hab. L. Kowalczyk
Dr inż. E. Tabaszewska
Dr A. Baraniecka

Terminarz:
Zgłoszenie uczestnictwa i tematu referatu (za pomocą Karty Zgłoszenia
Uczestnictwa) na adres:
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
WGRiT w Jeleniej Górze
Studia dzienne w Wałbrzychu
ul. Piotra Skargi 14a
58 – 300 Wałbrzych
z dopiskiem: II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych

do 30 maja 2005

Po zarejestrowaniu się - wysłaniu karty zgłoszeniowej, zostanie przesłane do Państwa
potwierdzenie rejestracji, na podany w formularzu adres e-mail.

Opłata konferencyjna: 300 zł
Obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie oraz dodatkowe atrakcje

Po dokonaniu wpłaty na konto AE zostanie przesłane do Państwa drogą elektroniczną
potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji. Dowód wpłaty należy okazać przy
rejestracji.

do 30 czerwca 2005

UWAGA: Po dokonaniu wpłaty nie istnieje możliwość wycofania się z udziału w
konferencji!

Ostateczny termin nadesłania referatów
Adres/ nr konta:
AE we Wrocławiu ul. Nowowiejska 3 Jelenia Góra 58-500
BZ WBK 2/0 JELENIA GÓRA 34 10901997 0000000528000070
UWAGA: wpłacając

kwotę należy podać dokładny tytuł i datę konferencji !

do 5 października
2005

Materiały konferencyjne:
Materiały konferencyjne zawierające wszystkie referaty zostaną opublikowane przez
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu w serii „Debiuty
studenckie”. Przewidywany termin publikacji – luty 2006 roku.
Wymogi redakcyjne:
 W lewym górnym rogu:
Imię i nazwisko autora,
Koło/ Katedra
Uczelnia
 tytuł referatu, wyśrodkowany: Times New Roman – 14,
 tekst: Times New Roman – 12,
 Interlinia 1,5,
 Marginesy standardowe,
 Przypisy na stronie,
 Artykuł max 10 stron tekstu,
 Literatura na końcu referatu uporządkowana w kolejności alfabetycznej,
 Na końcu referatu należy zamieścić streszczenie w języku angielskim.

Kontakt:
Magdalena Protas, e-mail: on-off@o2.pl
tel. 509 673 702

