CELE KONFERENCJI
•

ma zaszczyt zaprosić do udziału w

•
•

prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych
doświadczeń dotyczących zakresu tematycznego Konferencji,
wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych;
wymiana informacji na temat aktualnych prądów badawczych i
działalności Katedr zajmujących się problematyką Konferencji;
integracja środowiska naukowców zainteresowanych problematyką
Konferencji.

IV KONFERENCJI NAUKOWEJ

ORGANIZATORZY

z serii

Organizatorem Konferencji jest Katedra Zarządzania Kapitałem
Ludzkim na Uniwersytecie Szczecińskim. Komitet Organizacyjny
Konferencji tworzą: dr hab. prof. US Marek Kunasz (przewodniczący),
dr hab. prof.US Ewa Mazur-Wierzbicka, dr hab. Patrycja Zwiech
oraz mgr Malwina Szarek.

„WYZWANIA DLA GOSPODAREK
I ORGANIZACJI W XXI WIEKU”

KALENDARIUM

pt.
„GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORSTWO
W WARUNKACH ZMIANY”

•
•
•
•
•

do 30.06.2019 – nadsyłanie zgłoszeń udziału (za pośrednictwem
formularza na stronie www Konferencji)
do 20.09.2019 – nadsyłanie tekstów referatów
do 20.09.2019 – uiszczenie opłaty konferencyjnej
do 15.11.2019 – przesłanie programu Konferencji
22.11.2019 – Konferencja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
SZCZECIN, 22 LISTOPADA 2019 r.

Prosimy o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną do dnia
30.06.2019 r. poprzez formularz na stronie www Konferencji.

WWW: HTTP://WWW.WYZWANIA.KZKL.EU/, E-MAIL: KONTAKT@WYZWANIA.KZKL.EU

MIEJSCE KONFERENCJI
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
71-101 Szczecin, ul. A.Mickiewicza 64.

PUBLIKACJA
Artykuły przygotowane na Konferencję (w zależności od wybranej
formy uczestnictwa) po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji
(double-blind review) oraz spełnieniu wymogów edytorskich mogą
zostać opublikowane:
• w czasopiśmie naukowym „Marketing i Rynek”,
• w
recenzowanej
wieloautorskiej
monografii
naukowej
wydawanej przez Społeczną Akademię Nauk (Wydawnictwo
umieszczone na liście ministerialnej – poz. 336 Wykazu
wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z
dnia 18.01.2019 r.).
•
•

•

Wyboru formy publikacji swojej pracy dokonuje Autor podczas
wypełniania formularza zgłoszeniowego.
Plik referatu w formacie .doc należy do 20.09.2019 r. przesłać za
pośrednictwem formularza „Wgraj plik” (podając swoje hasło
dostępowe do systemu uzyskane w trakcie rejestracji) oraz
dodatkowo na adres e-mail: referaty@polecamy.kzkl.eu.
Prosimy o przesłanie referatów zgodnie z wymaganiami
edytorskimi dostępnymi na naszej stronie internetowej.

KOSZTY UCZESTNICTWA

•
•
•

•
•

Każdy współautor artykułu uczestniczący w Konferencji powinien
wnieść pełną opłatę za uczestnictwo z publikacją.
Uwaga! W przypadku artykułu współautorskiego dodatkowa opłata
za egzemplarz dla współautora wynosi 100 zł.
Odnotowanie wpłaty na koncie Organizatora jest podstawą
rozpoczęcia procesu recenzji wydawniczej. Nie przewiduje się
zwrotów w przypadku rezygnacji Autora bądź uzyskania
negatywnej recenzji pracy przez danego Autora.
Uprzejmie informujemy, że faktury zostaną wystawione na
dane płatnika, tzn. na dane wynikające z dokonanego przelewu.
Nie ma możliwości wystawienia faktury na dane innego podmiotu.
Przelewu opłaty należy dokonać na konto w Alior Banku o
numerze: 11 2490 0005 0000 4600 7278 7088 z dopiskiem w
tytule zapłaty 'PRZEDS - imię i nazwisko'.
Adres odbiorcy przelewu: Fundacja „Forum Gryf”, ul.
Hrubieszowska 28/9, 71-047 Szczecin, NIP: 851-29-27-804.

KONTAKT I WIĘCEJ INFORMACJI

E-MAIL: kontakt@wyzwania.kzkl.eu
STRONA:

www.wyzwania.kzkl.eu
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Opcje opłaty konferencyjnej:
• uczestnictwo z publikacją w czasopiśmie „Marketing i Rynek” –
700 zł,
• uczestnictwo z publikacją w monografii – 1.000 zł,
• uczestnictwo bez publikacji – 150 zł,
• publikacja (bez uczestnictwa) w czasopiśmie „Marketing i Rynek” –
600 zł,
• publikacja (bez uczestnictwa) w monografii – 900 zł.

WWW: HTTP://WWW.WYZWANIA.KZKL.EU/, E-MAIL: KONTAKT@WYZWANIA.KZKL.EU

