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XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
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Wydarzenia w ramach konferencji:

1. Czterostronne Seminarium Naukowe Sesja specjalna 
 
Tegoroczna konferencja zostanie powiązana z obradami 17. Polsko-Włosko-Ukraińsko-Serbskiego Seminarium 
Naukowego nt. „Contemporary trends and transformation of economies and enterprises. Economic, Social 
and Legal Aspects”, odbywającego się w ramach współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
z Uniwersytetem w Mesynie, Narodowym Uniwersytetem Handlowo-Ekonomicznym w Kijowie oraz 
Uniwersytetem w Kragujevcu.

2. 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. Elementem sesji studenckiej i doktoranckiej będzie również 
sesja posterowa, dająca młodym naukowcom możliwość prezentacji wyników prowadzonych badań oraz dyskusji 
przy plakatach naukowych.

Miejsce i termin konferencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
29-30.05.2019 (środa - czwartek) 

Główne obszary tematyczne konferencji

• Teoretyczne i aplikacyjne problemy zarządzania,
• Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku globalnym,
• Zarządzanie informacjami, wiedzą i kapitałem intelektualnym,
• Systemy informatyczne w zarządzaniu,
• Innowacyjność i przedsiębiorczość,
• Metody i narzędzia ilościowe w zarządzaniu,
• Zarządzanie finansami,
• Rachunkowość w zarządzaniu organizacjami,
• Marketingowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem,
• Zarządzanie w sektorze turystycznym i rekreacyjnym.
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Koszt oraz termin wpłaty

Opłata konferencyjna:
1. 890 PLN  Opłata obejmuje: udział w konferencji; publikację w punktowanym periodyku naukowym lub 

punktowanym wydawnictwie monograficznym; obiady w dniach 29.05 oraz 30.05; udział w bankiecie oraz 
programie rekreacyjno-kulturalnym; poczęstunek w trakcie obrad;

2. 575 PLN  Opłata za osobę towarzyszącą obejmuje: obiady w dniach 29.05 oraz 30.05; udział w bankiecie oraz 
programie rekreacyjno-kulturalnym; poczęstunek w trakcie obrad.

Opłata konferencyjna dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:
1. 650 PLN  Opłata obejmuje: udział w konferencji; publikację w punktowanym periodyku naukowym lub 

punktowanym wydawnictwie monograficznym; obiady w dniach 29.05 oraz 30.05; udział w bankiecie oraz 
programie rekreacyjno-kulturalnym; poczęstunek w trakcie obrad;

2. 450 PLN Opłata za publikację referatu w punktowanym periodyku naukowym lub punktowanym 
wydawnictwie monograficznym tylko dla pracowników oraz doktorantów UEK. 

Opłata konferencyjna nie obejmuje:
• zakwaterowania w hotelu 

Wpłaty prosimy kierować do dnia 30 kwietnia 2019 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 2019

29.05.2019 /środa/ 
10.00 Rozpoczęcie konferencji 
10.30-12.00 Obrady plenarne 
12.30-14.00 Obrady panelowe
14.00-15.00  Obiad
15.00-16.30  Obrady panelowe
19.00  Bankiet

30.05.2019 /czwartek/ 
09.00-10.30 Obrady panelowe
11.00-14.30 Program rekreacyjno-kulturalny 
14.30 Obiad

Ramowy program konferencji



Patroni medialni:

Publikacja konferencyjna

Zamierzeniem organizatorów jest publikacja prac powstałych na podstawie referatów konferencyjnych. Po uzyskaniu 
pozytywnych recenzji zostaną one opublikowane w punktowanych periodykach naukowych lub punktowanym 
wydawnictwie monograficznym. Dopuszczamy nadsyłanie tekstów o objętości do 20 tys. znaków typograficznych.

 Informacje organizacyjne

     Zgłoszenia udziału w konferencji oraz tytułów i streszczeń tekstów przeznaczonych do publikacji 
prosimy przesyłać do dnia 31 marca 2019 r., wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej:

www.cfm.uek.krakow.pl
     Prace wyłącznie w języku angielskim prosimy przesyłać do dnia 30 maja 2019 r., wyłącznie za pośrednictwem 

podanej powyżej strony internetowej. Na stronie tej znajduje się również wymagany format tekstu. 
     Języki konferencji: angielski i polski.

Kalendarium konferencji

TERMIN DZIAŁANIA
31.03.2019 Zgłoszenie udziału w konferencji
31.03.2019 Zgłoszenie tekstu do publikacji (tytuł, streszczenie)
15.04.2019 Informacja o kwalifikacji zgłoszonych prac
30.04.2019 Ostateczny termin uregulowania opłaty konferencyjnej
30.05.2019 Nadsyłanie pełnych tekstów do publikacji 
29-30.05.2019 Konferencja

www.cfm.uek.krakow.pl


