III Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych nt.
"Nowoczesne koncepcje zarządzania – wyniki badań"
miejsce: Sosnówka Górna koło Karpacza
przewidywany termin: 25 – 27 października 2007
Konferencja będzie kontynuacją spotkania kół naukowych z roku 2004 i 2005
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 przedstawienie wyników badań empirycznych dotyczących koncepcji
zarządzania:
- popularność zastosowania w organizacjach,
- współistnienie – korzyści, problemy, efekty,
- metody i problemy wdrażania,
- efektywność: celowość, skuteczność, ekonomiczność stosowania,
- informatyczne wspomaganie wdrożenia i stosowania,
- teoria a praktyka,
- narzędzia, techniki i metody itp.
UWAGI !
Zgłaszane opracowania mogą przybrać następujące formy:
1. indywidualne - maksymalna objętość 10 stron
2. grupowe (jako efekt pracy Koła) - możliwa większa liczba stron
Referaty nie zawierające wyników badań empirycznych nie będą przyjmowane !!!
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Zakres tematyczny:
Zarządzanie jakością
Zarządzanie logistyczne
Procesowe zarządzanie organizacjami
Zarządzanie wiedzą
Lean Management
Zarządzanie projektami
Informatyzacja zarządzania
Controlling
Reengineering
Rada naukowa
Prof. zw. dr hab. H. Jagoda
Prof. dr hab. J. Witkowski
Prof. AE dr hab. J. Kurowski
Dr B. Rodawski
Dr inż. E. Tabaszewska
Dr A. Baraniecka
Terminarz:
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Zgłoszenie uczestnictwa i propozycji 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: III Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych

do
31 stycznia 2007

lub na e-mail: magda.protas@interia.pl (Magdalena Protas)
Po zarejestrowaniu się - wysłaniu karty zgłoszeniowej, zostanie przesłane do Państwa
potwierdzenie rejestracji, na podany w formularzu adres e-mail.

Nadesłanie referatu (wydruk + opisana dyskietka) na wyżej podany adres

do 15 marca 2007

Zawiadomienie przez organizatorów o przyjęciu referatu i ewentualnej
konieczności dokonania poprawek.
Opłata konferencyjna: 400zł

do 15 maja 2007

(Dokładną kwotę podamy w późniejszym terminie, po ustaleniu liczby uczestników)
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 lipca 2007

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

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 !!

Materiały konferencyjne:
Materiały konferencyjne zawierające pozytywnie zrecenzowane referaty zostaną
opublikowane przez Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu w
serii „Debiuty studenckie”.
Najlepszy referat zostanie opublikowany w kwartalniku „Zarządzanie Jakością”.
Kontakt:
Magdalena Protas, e-mail: magda.protas@interia.pl
tel. 516 32 60 31

Patronat medialny:

Sponsor konferencji:
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