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Publikacja konferencyjna
Zamierzeniem organizatorów jest wydanie recenzowanej monografii konferencyjnej w języku angielskim, zawierającej 
nadesłane i zakwalifikowane do druku referaty. 
Informujemy, że z uwagi na zapisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego zasad punktacji 
publikacji naukowych, dopuszczamy nadsyłanie referatów o objętości od 20 tys. do 25 tys. znaków typograficznych.

Informacje organizacyjne
•	 Zgłoszenia udziału w konferencji oraz tytułów i streszczeń referatów prosimy przesyłać do dnia 31 marca  
 2014 r., wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej: 
 www.cfm.uek.krakow.pl
•	 Referaty wyłącznie w języku angielskim prosimy przesyłać do dnia 31 maja 2014 r., wyłącznie za pośrednic- 
 twem podanej powyżej strony internetowej. Na stronie tej znajduje się również wymagany format referatu.
•	 Istnieje	możliwość rezerwacji wybranego hotelu w czasie trwania konferencji, za pośrednictwem Biura Obsługi  
 Konferencji. Szczegóły zostały zamieszczone w załączniku.
•	 Języki konferencji: angielski i polski.

Kalendarium konferencji
31 marca 2014 -  zgłoszenie udziału w konferencji
31 marca 2014 -  zgłoszenie referatu (tytuł, streszczenie)
15 kwietnia 2014 - informacja o kwalifikacji zgłoszonych prac
25 kwietnia 2014 - zgłoszenie chęci rezerwacji hotelu za pośrednictwem Biura Obsługi Konferencji
30 kwietnia 2014 - ostateczny termin uregulowania opłaty konferencyjnej
31 maja 2014 - nadsyłanie pełnych tekstów referatów
4-6 czerwca 2014 - konferencja

Partnerzy:

www.cfm.uek.krakow.pl
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Ramowy program konferencji

4 czerwca 2014 (środa)
10.00 Rozpoczęcie konferencji 
10.30-13.50 Obrady plenarne 
14.00-15.00  Obiad
15.00-16.30  Obrady panelowe
19.00  Bankiet

Koszt oraz termin wpłaty
Opłata konferencyjna:
•	 950	zł	-	opłata	obejmuje:	udział	w	konferencji,	publikację	referatu	w	monografii	konferencyjnej,	obiady	w	dniach	4,	5	oraz	 
 6 czerwca, udział w bankiecie i kolacji w dniach 4 oraz 5 czerwca, poczęstunek w trakcie obrad, wycieczkę w dniu 5 czerwca.
•	 675	zł	-	opłata	za	osobę	towarzyszącą	obejmuje:	obiady	w	dniach	4,	5	oraz	6	czerwca,	udział	w	bankiecie	i	kolacji	w	dniach	 
 4 oraz 5 czerwca, wycieczkę w dniu 5 czerwca.

Opłata konferencyjna dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:
•	 700	zł	-	opłata	obejmuje:	udział	w	konferencji,	publikację	referatu	w	monografii	konferencyjnej,	obiady	w	dniach	4,	5	oraz	 
 6 czerwca, udział w bankiecie i kolacji w dniach 4 oraz 5 czerwca, poczęstunek w trakcie obrad, wycieczkę w dniu 5 czerwca.
•	 250	zł	-	opłata	za	publikację	referatu	w	monografii	konferencyjnej.	

Opłata konferencyjna nie obejmuje:
•	 zakwaterowania	w	hotelu	 (istnieje	możliwość	 rezerwacji	 hotelu	 za	 pośrednictwem	Biura	Obsługi	 Konferencji	–	 szczegóły	 
 w załączniku).

Wpłaty prosimy kierować do dnia 30 kwietnia 2014 r. na konto:
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Nr rachunku: 38 1240 4533 1111 0010 2820 8384
z opisem przelewu: CFM 2014

5 czerwca 2014 (czwartek)     
9.00-12.30 Obrady panelowe
12.30-13.30 Obiad
13.30-18.00 Wycieczka
19.30 Kolacja

6 czerwca 2014 (piątek)    
9.00-12.30 Obrady plenarne 
12.30 Zakończenie konferencji
13.00 Obiad

Miejsce i termin konferencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
4	czerwca	2014	–	6	czerwca	2014	(środa	–	piątek)

Założenia konferencji
Procesy globalizacji, współczesne megatrendy cywilizacyjne, jak i postępujące oddziaływanie nowej gospodarki na otaczającą nas 
rzeczywistość w sposób jednoznaczny modyfikują sposób działania państwa oraz podmiotów gospodarczych. Spowodowały one 
załamanie się dotychczasowych paradygmatów funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarek. Współczesne realia gospodarcze 
wywołują konieczność zmiany sposobu myślenia oraz wyznaczników strategii zarządzania przedsiębiorstwami, jako podstawowy-
mi elementami podmiotowej triady każdej gospodarki. Dlatego też, obecnie, w czasach przełomu i nowych wyzwań, od przedsię-
biorstw oczekuje się przede wszystkim posiadania umiejętności dostosowania zadań i funkcji oraz metod organizacji pracy i zarzą-
dzania do radykalnie zmieniających się uwarunkowań ich działalności, które implikowane są wspomnianymi powyżej procesami 
oraz współczesnymi przeobrażeniami technologicznymi i informacyjnymi.
Umiejętność funkcjonowania i konkurowania na globalnym rynku warunkuje obecnie w znaczącym stopniu możliwość przetrwa-
nia i rozwoju współczesnych podmiotów gospodarczych. Zrodziło to potrzebę podejmowania przedsięwzięć dostosowawczych 
ukierunkowanych na sprostanie nowym wyzwaniom globalnego rynku. Stąd zamysłem konferencji staje się wieloaspektowe spoj-
rzenie na pozytywne i negatywne skutki, jakie współczesne procesy gospodarcze wywierają na funkcjonowanie przedsiębiorstw  
i gospodarek, jak również na umiejętność wykorzystania instrumentów zarządzania w celu zwiększeniaich zdolności konkurowa-
nia na rynku globalnym. Z tego też powodu ambicją tegorocznej konferencji będzie zmierzenie się z wyzwaniami wynikającymi  
z obecnej rzeczywistości gospodarczej, zarówno w zakresie przewidywania zagrożeń, kompleksowej diagnozy sytuacji, jak również 
zdefiniowania optymalnych rozwiązań w sferze zarządzania, formułowania i implementacji strategii oraz analizy uzyskanych efek-
tów. Ponadto, zważywszy na stale postępującą siłę powiązań globalnych, która również bardzo mocno została ujawniona w trakcie 
ostatnich wydarzeń, konferencja z uwagi na swój międzynarodowy i pragmatyczny charakter, zapewni możliwość skonfrontowania 
doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli innych krajów, w obszarze nauki oraz praktyki gospodarczej.

Główne obszary tematyczne konferencji
•	 Teoretyczne	i	aplikacyjne	problemy	zarządzania,
•	 Współczesne	koncepcje	w	zarządzaniu	przedsiębiorstwem,
•	 Zarządzanie	przedsiębiorstwem	na	rynku	globalnym,	
•	 Zarządzanie	kapitałem	intelektualnym	w	organizacji,	
•	 Zarządzanie	informacją	w	przedsiębiorstwie,
•	 Zarządzanie	transferem	wiedzy	w	gospodarce,	
•	 Wykorzystanie	narzędzi	informatycznych	w	zarządzaniu,
•	 Zarządzanie	przedsięwzięciami	e-biznesu,	
•	 Metody	i	narzędzia	ilościowe	w	zarządzaniu,
•	 Rachunkowość	w	zarządzaniu	organizacjami,
•	 Marketingowe	aspekty	zarządzania	przedsiębiorstwem,
•	 Zarządzanie	w	sektorze	turystycznym	i	rekreacyjnym.


