ZAPRASZA NA:
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PT.:

„ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
Z PERSPEKTYWY METODOLOGICZNEJ”
ORGANIZOWANEJ DLA UHONOROWANIA

50 - LECIA ISTNIENIA
KATEDRY ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

25-26.09.2014 r.
SŁOK K/BEŁCHATOWA

Organizator:

Współorganizatorzy:

www.metody.uni.lodz.pl

SŁOWO OD ORGANIZATORÓW:
Szanowni Państwo,
"
Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Katedrą Metod
Organizacji i Zarządzania oraz Katedrą Analiz Strategicznych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską
Konferencję Naukową „Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej”.
Konferencja ta będzie punktem kulminacyjnym obchodów 50-lecia istnienia naszej
katedry.
Wierzymy, że okazja ta oraz temat konferencji zachęci Państwa do przybycia w nasze
gościnne progi. Poniżej przekazujemy garść podstawowych informacji dotyczących
konferencji.
Z poważaniem
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla - Kierownik Katedry Zarządzania UŁ
prof. zw. dr hab. Janusz Czekaj - Kierownik Katedry Metod Organizacji i Zarządzania UEK
prof. zw. dr hab. Marek Lisiński - Kierownik Katedry Analiz Strategicznych UEK

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:
1. Aspekty teoretyczne nauk o zarządzaniu
2. Ewolucja czy rewolucja w metodologii nauk o zarządzaniu
#
(przeszłość - teraźniejszość - przyszłość)
3. Metodologia badań w naukach o zarządzaniu
4. Zastosowanie metod i technik w praktyce zarządzania organizacjami

RADA PROGRAMOWA:
prof. zw. dr hab. Zofia Mikołajczyk - Uniwersytet Łódzki
prof. zw. dr hab. Czesław Sikorski - Uniwersytet Łódzki
prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. zw. dr hab. Marek Lisiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. zw. dr hab. Stefan Lachiewicz - Politechnika Łódzka
prof. nadzw. dr hab. Janusz Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kaczmarek - Uniwersytet Łódzki
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla - Uniwersytet Łódzki
prof. nadzw. dr hab. Wanda Błaszczyk - Uniwersytet Łódzki

MIEJSCE KONFERENCJI:
Hotel Wodnik, Słok k/Bełchatowa, 97-400 Bełchatów
http://hotel-wodnik.com.pl Hotel znajduje się w otoczeniu sosnowych lasów nad samym
brzegiem przejrzystych wód zalewu Słok.
www.metody.uni.lodz.pl

KALENDARIUM KONFERENCJI:
Termin

Działanie

do 1 marca 2014

zgłoszenie udziału w konferencji

do 18 kwietnia 2014

przesłanie pełnego tekstu artykułu do publikacji

do 30 kwietnia 2014

informacja o przyjęciu artykułu i przekazania do recenzji

do 30 maja 2014

regulowanie opłat konferencyjnych

do 15 czerwca 2014

przekazanie uwag recenzentów autorom artykułów

do 30 czerwca 2014

ostateczne przesłanie artykułów po poprawkach

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI:
Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmujemy do 1 marca 2014 r. poprzez formularz
zamieszczony na stronie www.metody.uni.lodz.pl

OPŁATY KONFERENCYJNE:
1350,00 zł - udział w konferencji (nocleg w pokoju 2-os.) + publikacja
1450,00 zł- udział w konferencji (nocleg w pokoju 1-os.) + publikacja
550,00 zł - udział w konferencji (bez publikacji)
800,00 zł - publikacja (bez udziału w konferencji)
Koszt uczestnictwa w konferencji obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, noclegów,
wyżywienia oraz imprez towarzyszących.
Opłatę konferencyjną należy przesłać na nr konta:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
59 1240 3028 1111 0010 2943 3888
z dopiskiem: WZ-METODY, Imię i nazwisko uczestnika (uczestników)

PUBLIKACJA I WYMOGI EDYTORSKIE:
Referaty przesłane na konferencję, po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów,
zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym (6 pkt). Drukowana wersja czasopisma
zostanie wydana na konferencję. Referaty prosimy przygotowywać w formacie MS Word.
Objętość referatu 0,5 arkusza wydawniczego (10 stron).
Szczegółowe wymogi formalne i edytorskie oraz bieżące informacje na temat konferencji
znajdziecie Państwo pod adresem:

www.metody.uni.lodz.pl

www.metody.uni.lodz.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE PROGRAMOWE:
#
Pełny program konferencji zostanie podany w późniejszym terminie na stronie
konferencji www.metody.uni.lodz.pl . Konferencja rozpocznie się we czwartek 25.09.2014.
Rejestracja uczestników otwarta będzie od godz. 9.00. Uroczyste rozpoczęcie konferencji
odbędzie się o godz. 10.00. Konferencja zakończy się w piątek 26.09.2014 ok. godz. 13.30.
Ostatnim punktem programu będzie obiad, na który zapraszamy, przed drogą powrotną,
wszystkich uczestników.
Dodatkowo w ramach konferencji:
- każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji;
- drugiego dnia konferencji odbędzie się sesja plenarna z praktykami zarządzania;
- po południu pierwszego dnia konferencji odbędzie się niezwykła wycieczka;
- w czwartkowy wieczór odbędzie się uroczysta kolacja biesiadna, podczas której
świętować będziemy 50 lat istnienia i działalności naukowej Katedry Zarządzania UŁ.
Podczas BIESIADY odbędzie się m.in.
* konkurs metodologiczny
* konkurs piosenki biesiadnej
* podróż sentymentalna przez historię Katedry Zarządzania UŁ
* rozdanie okolicznościowych statuetek „KZ-tek”. Statuetkę otrzyma m.in. autor
Najlepszego Referatu (wybranego przez recenzentów).

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla
Sekretarze konferencji:
dr Paweł Kuźbik
mgr Maria Szymankiewicz

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:
metody@uni.lodz.pl
609-774-261 - dr Paweł Kuźbik

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Organizator:

Współorganizatorzy:

www.metody.uni.lodz.pl

