Dane kontaktowe do Organizatorów

OGÓLNOPOLSKIE

dr Wiktor Krasa
e-mail: wiktor.krasa@wseip.edu.pl
tel. 41/ 366-93-69

seminarium naukowe

Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa Oddział w Kielcach
Ważne daty

1

Zgłoszenie udziału
(przesłanie karty
zgłoszeniowej)

do 10.09.2019

2

Akceptacja
zgłoszonego referatu

do 20.09.2019

3

4.

Przesłanie artykułu
do wstępnej oceny

Przesłanie artykułu
do wydawnictwa
„Przegląd
Organizacji”

do 30.10.2019;
do 15.11.2019 Autorzy
otrzymają informację
zwrotną w sprawie
dalszego postępowania

do 30.11.2019

zaprasza na seminarium naukowe pt.:

Dylematy i nowe koncepcje
zarządzania
Seminarium odbędzie się w Kielcach
26 września 2019 r.

Partnerzy

Obszary tematyczne seminarium
1. Analityka biznesowa. Narzędzia
informatyczne wspomagające
zarządzanie
2. Marketing 4.0. Nowe modele
komunikacji
3. Innowacje w sektorze przedsiębiorstw
i sektorze publicznym
4. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami
ludzkimi
5. Nowe koncepcje i wyzwania
zarządzania organizacjami
publicznymi

Szanowni Państwo,
Towarzystwo
Naukowe
Organizacji
i Kierownictwa Oddział w Kielcach zaprasza na
ogólnopolskie seminarium naukowe pt.

Dylematy i nowe koncepcje
zarządzania
Seminarium odbędzie się 26.09.2019 r. w budynku
Wyższej
Szkoły
Ekonomii,
Prawa
i Administracji w Kielcach przy ul.
Jagiellońskiej 109 A.
Mamy nadzieję, że z uwagi na aktualność
problematyki będącej przedmiotem seminarium
oraz planowaną publikację artykułów w
renomowanym
czasopiśmie
naukowym
„Przegląd Organizacji” nasza propozycja spotka
się z życzliwym przyjęciem z Państwa strony.

Publikacja

Artykuły po pozytywnych recenzjach zostaną
opublikowane
w
czasopiśmie
naukowym
„Przegląd
Organizacji”
(czasopismo
zakwalifikowane
do
programu
MNiSzW
„Wsparcie czasopism naukowych”). Uczestnicy
seminarium
skorzystają
z
preferencyjnej,
obniżonej opłaty za publikację artykułu.

Ramowy program seminarium
10.45-11.00 – rejestracja uczestników
11.00-12.45 – I sesja
12.45-13.00 – przerwa kawowa
13.00 – 14.45 – II sesja

Warunki uczestnictwa
Udział w seminarium jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają przerwę kawową.
Kartę zgłoszeniową należy do 10.09.2019r.
przesłać na:
 e-mail: kielce@tnoik.org
lub
 pocztą tradycyjną:
TNOIK Oddział Kielce
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A, pokój
129

Szczegółowe
informacje
nt.
wymogów
edytorskich
i
redakcyjnych
wydawnictwa
zamieszczone są na stronie:
www.przegladorganizacji.pl

