Studenckie Koło Naukowe
Zarządzania Jakością “Q-mam”

V Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych z cyklu
"Nowoczesne koncepcje zarządzania„
nt. „Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje.
Integracja i dezintegracja"

miejsce: Sosnówka Górna koło Karpacza
przewidywany termin: 22 - 24 października 2009
Konferencja będzie kontynuacją spotkania kół naukowych z roku 2004, 2005, 2007 i 2008
organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością „Q-mam”, działające
przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli kół naukowych i ich
opiekunów, jak i młodych pracowników nauki oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej.
Szczególnie miło będzie nam gościć studentów z innych ośrodków naukowych.
Jak zwykle w trakcie trwania konferencji przewidujemy specjalny panel dyskusyjny z
kadrą kierowniczą znanych firm.
Cel konferencji:
Celem konferencji jest przedstawienie teoretycznych aspektów, jak równieŜ wyników badań
empirycznych dotyczących:
- relacji, cech wspólnych i rodzaju współistnienia zarządzania wiedzą i pozostałych koncepcji
zarządzania (np. zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie logistyczne,
zarządzanie procesami, lean management, zarządzanie projektami, controlling, reengineering),
- podobieństwa stosowanego instrumentarium koncepcji,
- metod integracji koncepcji zarządzania wiedzą i pozostałych,
- znaczenia integracji koncepcji dla realizacji celów i efektywności,
- metod pomiaru efektywności stosowania zintegrowanych koncepcji, jak równieŜ
- obszarów dezintegracji koncepcji zarządzania.
UWAGI !
Zgłaszane opracowania mogą przybrać następujące formy:
1. indywidualne - maksymalna objętość 10 stron
2. grupowe (jako efekt pracy Koła Naukowego) - moŜliwa większa liczba stron
Ilość miejsc na konferencji jest ograniczona, dlatego teŜ w pierwszej kolejności
przyjmowane będą zgłoszenia autorów referatów zawierających badania empiryczne.
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Rada naukowa
Prof. zw. dr hab. H. Jagoda
Prof. zw. dr hab. K. Perechuda
Prof. zw. dr hab. J. Witkowski
Prof. UE dr hab. J. Kurowski
Dr inŜ. E. Tabaszewska
Dr A. Baraniecka

TERMINARZ
Zgłoszenie uczestnictwa i propozycji referatu (za pomocą Karty
Zgłoszenia Uczestnictwa) na adres elektroniczny:
anna.protas@interia.pl (Anna Protas)
z dopiskiem: V Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych

do
31 stycznia 2009

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

Nadesłanie referatu na wyŜej podany adres zgodnie z wymogami do 15 marca 2009
edytorskimi
Zawiadomienie przez organizatorów o przyjęciu referatu i ewentualnej
konieczności dokonania poprawek.
Opłata konferencyjna:
• Studenci i pracownicy naukowi: 200 zł
• Pozostali uczestnicy: 1000 zł

do 15 maja 2009

Obejmuje wyŜywienie, zakwaterowanie, materiały konferencyjne oraz dodatkowe atrakcje

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

do 30 lipca 2009

kwotę naleŜy podać dokładny tytuł i datę konferencji !!

Po dokonaniu wpłaty na konto UE zostanie przesłane do Państwa drogą elektroniczną
potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji.

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

Materiały konferencyjne:
Materiały konferencyjne zawierające pozytywnie zrecenzowane referaty zostaną
opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w serii
„Debiuty studenckie”.
Kontakt:
Anna Protas, e-mail: anna.protas@interia.pl
tel. 504 13 85 83
tel. 514 40 94 78

www.q-mam.ue.wroc.pl
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q-mam@ue.wroc.pl

SPONSOR KONFERENCJI:

NAGRODZONY NA KONFERENCJI ARTYKUŁ UKAśE SIĘ NA ŁAMACH
MIESIĘCZNIKA:
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