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Miejsce i termin konferencji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
01.06.2016 – 03.06.2016 (środa-piątek)

Główne obszary tematyczne konferencji
•
•
•
•
•
•
•

Teoretyczne i aplikacyjne problemy zarządzania,
Współczesne koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku globalnym,
Zarządzanie ryzykiem,
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,
Systemy informacyjne,
Rachunkowość w zarządzaniu organizacjami,
Marketingowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem,
Zarządzanie w sektorze turystycznym i rekreacyjnym.

Wydarzenia w ramach konferencji

1. II Krakowskie Seminarium nt. zastosowań statystyki odpornej i nieparametrycznej w ekonomii
W ramach konferencji odbędą się również obrady II Krakowskiego Seminarium Statystycznego. Sesje naukowe seminarium będą poświęcone
zastosowaniom statystyki odpornej, statystyki nieparametrycznej, środowiska R, funkcjonalnej analizy danych oraz wielowymiarowej analizy
statystycznej, metod ekonometrycznych w analizie problemów z zakresu szeroko rozumianej ekonomii i finansów.
2. Sesja inauguracyjna Centrum Badań nad Ryzykiem Finansowym
Tegoroczna konferencja zostanie powiązana z inauguracją działalności Centrum Badań nad Ryzykiem Finansowym. W związku z tym
w drugim dniu konferencji (2.06.2016) odbędzie się inauguracyjna sesja naukowa poświęcona problematyce zarządzania ryzykiem finansowym, a w szczególności problemom pomiaru ryzyka: szacowania wartości zagrożonej, agregacji ryzyka; problemom sterowania
ryzykiem: dywersyfikacji, hedgingu, a także problemom analizy i wyceny instrumentów finansowych oraz problemom związanym ze
stanem i rozwojem rynków finansowych. Celem sesji jest stworzenie możliwości prezentacji własnych koncepcji i idei, wymiany opinii
oraz nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych ośrodków i instytucji naukowych, a także przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych zastosowaniem określonych metod zarządzania ryzykiem oraz rozwojem rynków finansowych.
3. Sesja pt. „Zarządzanie kapitałem ludzkim we współczesnym przedsiębiorstwie”
W ramach konferencji planuje się organizację sesji naukowej pt.: „Zarządzanie kapitałem ludzkim we współczesnym przedsiębiorstwie”.
Celem sesji będzie prezentacja efektów studiów teoretycznych i wyników badań empirycznych oraz doświadczeń praktyki gospodarczej z
zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, w tym m.in. dotyczących procesów pozyskiwania pracowników, motywowania i wynagradzania,
rozwoju kompetencji, kształtowania karier, czy też komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych.
Przedsięwzięcie to umożliwi naukowcom reprezentującym różne ośrodki naukowe z kraju i zagranicy, podjęcie dyskusji i wymianę myśli, na
temat zmian i nowych kierunków rozwoju prac naukowo-badawczych dotyczących kapitału ludzkiego.
4. Sesja studencka i doktorancka
W ramach obrad konferencyjnych odbędą się również tradycyjne sesje panelowe przeznaczone dla studentów oraz doktorantów uczelni
krajowych i zagranicznych. Jest to coroczne forum wymiany wiedzy, myśli i poglądów społeczności studentów i doktorantów całego świata.
Owocem tych sesji jest również odrębna publikacja zbierająca w postaci monografii dorobek uczestników sesji studenckiej, natomiast prace
doktorantów są publikowane w głównej, recenzowanej monografii konferencyjnej.

-

Ramowy program konferencji
01.06.2016 (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

02.06.2016 (czwartek)
9.00-12.30
Obrady panelowe
12.30-13.30
Obiad
13.30-18.00
Wycieczka
19.00
Kolacja
03.06.2016 (piątek)
9.00-12.30
Obrady plenarne
12.30
Zakończenie konferencji
13.00
Obiad

Koszt oraz termin wpłaty
Opłata konferencyjna:
• 950 zł – Opłata obejmuje: udział w konferencji; publikację w monografii konferencyjnej; obiady w dniach 1, 2 oraz 3 czerwca;
udział w bankiecie i uroczystej kolacji w dniach 1 oraz 2 czerwca; poczęstunek w trakcie obrad; wycieczkę w dniu 2 czerwca.
• 675 zł – Opłata za osobę towarzyszącą obejmuje: obiady w dniach 1, 2 oraz 3 czerwca; udział w bankiecie i uroczystej kolacji
w dniach 1 oraz 2 czerwca; wycieczkę w dniu 2 czerwca.
Opłata konferencyjna dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:
• 700 zł - Opłata obejmuje: udział w konferencji; publikację w monografii konferencyjnej; obiady w dniach 1, 2 oraz 3 czerwca;
udział w bankiecie i uroczystej kolacji w dniach 1 oraz 2 czerwca; poczęstunek w trakcie obrad; wycieczkę w dniu 2 czerwca.
• 300 zł – Opłata za publikację w monografii konferencyjnej tylko dla pracowników oraz doktorantów UEK.
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 2016 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 2016
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Publikacja konferencyjna
Zamierzeniem organizatorów jest wydanie recenzowanych monografii w języku angielskim, zawierających prace
powstałe na podstawie zakwalifikowanych referatów konferencyjnych.
Informujemy, że z uwagi na zapisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego zasad punktacji
publikacji naukowych, dopuszczamy nadsyłanie tekstów o objętości od 20 tys. do 25 tys. znaków typograficznych.

Informacje organizacyjne
•
•
•
•

Zgłoszenia udziału w konferencji oraz tytułów i streszczeń tekstów przeznaczonych do publikacji prosimy
przesyłać do dnia 31 marca 2016 r., wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej:
www.cfm.uek.krakow.pl
Prace wyłącznie w języku angielskim prosimy przesyłać do dnia 20 maja 2016 r., wyłącznie za pośrednictwem
podanej powyżej strony internetowej. Na stronie tej znajduje się również wymagany format tekstu.
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 2016
31 marca 2016
15 kwietnia 2016
20 kwietnia 2016
30 kwietnia 2016
20 maja 2016
1-3 czerwca 2016

-

zgłoszenie udziału w konferencji
zgłoszenie tekstu do publikacji (tytuł, streszczenie)
informacja o kwalifikacji zgłoszonych prac
zgłoszenie chęci rezerwacji hotelu za pośrednictwem Biura Obsługi Konferencji
ostateczny termin uregulowania opłaty konferencyjnej
nadsyłanie pełnych tekstów do publikacji
konferencja
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