Koszt konferencji
Pe na op ata konferencyjna wynosi 1200 z (pokój dwuosobowy) lub 1300 z (pokój
jednoosobowy) i obejmuje:
dwa noclegi w hotelu „Kotarz” (21/22.11.2013 oraz 22/23.11.2013)
pe ne wy ywienie w czasie konferencji
udzia w imprezach integracyjnych
opublikowanie artyku u w czasopi mie naukowym – warunkiem publikacji
jest uzyskanie pozytywnych recenzji
mo liwo bezp atnego korzystania z hotelowego centrum rekreacji, parkingu, wi-fi
Op ata konferencyjna:
Politechnika ska
Nr konta 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
ING Bank ski
z dopiskiem „Konferencja Paradygmat sieciowy, imi i nazwisko uczestnika”

z okazji jubileuszu 70-lecia
Prof. dra hab. in . Jana Stachowicza
zapraszaj do udzia u

Komitet Organizacyjny
Dr in . Lilla Knop – Kierownik Komitetu Organizacyjnego, lilla.knop@polsl.pl
Dr Roman Kobielski
Dr in . Piotr Kordel
Dr in . Marek Krannich
Dr Marta Mace ko
Dr in . Joanna Machnik-S omka
Dr in . S awomir Olko
Dr in . Anna Sworowska
Kontakt:

Politechnika ska
Wydzia Organizacji i Zarz dzania

Politechnika ska, Wydzia Organizacji i Zarz dzania
Katedra Podstaw Zarz dzania i Marketingu
ul. Roosevelta 42, 41-800 Zabrze
tel. (032) 2 777 320 fax. (032) 2 777 361
konferencja.sieci@polsl.pl,
http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/roz1/Strony/Konferencja.aspx

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.:
Paradygmat sieciowy –
wyzwania dla teorii i praktyki zarz dzania
Network Paradigm –
Challenges for Theory and Practice of Management

Kalendarium:
Zg oszenie uczestnictwa: karta przes ana mailowo lub faksem
Termin nadsy ania artyku ów
Termin dokonywania wp at
Rozes anie szczegó owego programu konferencji

15 wrze nia 2013 r.
15 wrze nia 2013 r.
15 wrze nia 2013 r.
1 listopada 2013 r.

ówny sponsor konferencji:

Jastrz bska Spó ka W glowa S.A.
www.jsw.pl

21-23 listopada 2013 r.
Brenna

Rada Naukowa Konferencji
prof. dr hab. in . Andrzej Karbownik – przewodnicz cy Rady Naukowej
prof. dr hab. Ewa Bojar
prof. dr hab. Mariusz Bratnicki
dr hab. in . Jan Brzóska, prof. nzw. w Pol. l.
prof. dr hab. Gra yna Gierszewska
prof. dr hab. Jan Je ak
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
prof. dr hab. Maria Romanowska
dr hab. Agata Stachowicz-Stanusch, prof. nzw. w Pol. l.
prof. dr hab. dr h.c. Stanis aw Sudo
prof. dr hab. in . Marian Turek
Cele konferencji
Podstawowym celem konferencji jest szeroka dyskusja nad fenomenem sieci
mi dzyorganizacyjnych z perspektywy wspó czesnych wyzwa teorii
i praktyki zarz dzania. Wymiana pogl dów pozwoli na zaprezentowanie
koncepcji, metod i narz dzi, które pomog lepiej zrozumie sieci i sposób ich
ugotrwa ego funkcjonowania, a tak e umo liwi rozwini cie my li na temat
negatywnych skutków oddzia ywania sieci.
Cele szczegó owe:
1.
2.
3.
4.
5.

Przegl d aktualnych koncepcji i podej w zakresie nauk o zarz dzaniu,
w szczególno ci zarz dzania strategicznego i paradygmatu sieciowego.
Charakterystyka wspó pracy przedsi biorstw i jednostek naukowych
w dynamizowaniu gospodarki.
Rozpowszechnianie nowej wiedzy z zakresu zarz dzania strategicznego
organizacjami i regionami.
Dyskusja nad korupcyjnymi zachowaniami w sieci.
Integracja rodowiska teoretyków i praktyków zarz dzania.

Obszary tematyczne konferencji:
Kapita spo eczny a paradygmat sieciowy
Klastry w paradygmacie sieciowym
Wspó dzia anie przedsi biorstw i jednostek naukowych

Zarz dzanie wiedz i zarz dzanie innowacjami w przedsi biorstwie
i regionie
Przywództwo, motywowanie i kontrolowanie w pracy sieciowej
Zachowania strategiczne przedsi biorstw – nowoczesne koncepcje,
metody i techniki zarz dzania strategicznego
Modele biznesowe paradygmatu sieciowego
Inteligentne organizacje: przedsi biorczo i zarz dzanie wiedz
w organizacjach inteligentnych
Inteligentne specjalizacje (smart specialisations) regionów
a orientacje strategiczne przedsi biorstw
Patologiczne zachowania w sieci
Grupy kapita owe w sektorze przemys owym i us ugowym
Warunki publikacji:
Przes ane artyku y po zaakceptowaniu przez Rad Naukow zostan opublikowane w czasopismach wydawanych przez Wydzia Organizacji
i Zarz dzania Politechniki
skiej: Kwartalniku Naukowym „Organizacja
i Zarz dzanie” lub Zeszytach Naukowych „Organizacja i Zarz dzanie”, punktowanych wg listy og aszanej przez MNiSW.
Szczegó owe warunki publikacji i instrukcje dla autorów:
http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/roz1/Strony/Konferencja.aspx
Miejsce konferencji:
„Kotarz” Hotel Restauracja SPA & Wellness jest po ony w Brennej k. Wis y,
przy ul. Wyzwolenia 40. To doskonale wyposa ony obiekt konferencyjny
z bogatym zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym. Hotel po ony jest
ród malowniczych gór nad pi kn rzek . W cen pokoi do dyspozycji go ci
wliczone jest nielimitowane korzystanie z centrum rekreacji (basen, sauny,
jacuzzi, nie parowe, grota solna, pokój relaksu).
Wi cej: www.kotarz.com

