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SZANOWNI PAŃSTWO
Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej serdecznie zaprasza do udziału
w

X Jubileuszowej Konferencji Naukowej

„Zarządzanie rozwojem organizacji”
Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat aktualnych problemów i perspektyw rozwoju organizacji.
Globalizacja, postęp technologiczny, społeczny i kulturowy, a także ich czwarta rewolucja przemysłowa (IR 4.0) kształtują specyficzne środowisko dla współczesnych
organizacji. Z jednej strony określają warunki ich rozwoju, zaś z drugiej wytyczają wyzwania, z którymi muszą sobie poradzić menedżerowie zarządzający organizacjami
różnego typu.
Dlatego też, tematyka tegorocznej konferencji skupia się wokół różnorodnych problemów związanych z zarządzaniem rozwojem organizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb przemysłu 4.0.
Udział Państwa w konferencji, w ramach której będziemy obchodzić pięćdziesięciolecie istnienia Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii
Nauk, będzie dla jej organizatorów dużym wyróżnieniem.

Serdecznie zapraszamy
prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. PŁ

TEMATYKA KONFERENCJI
Z uwagi na jubileuszowy charakter konferencji, jej zakres tematyczny obejmuje obszary problemowe podejmowane podczas dotychczasowych jej edycji, przy
uwzględnieniu współczesnych uwarunkowań, zwłaszcza potrzeb przemysłu 4.0, a mianowicie:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

istota i ścieżki rozwoju organizacji,
zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii,
konkurencyjność jako determinanta rozwoju organizacji,
zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw,
współpraca, konkurencja i koopetycja w rozwoju organizacji,
rola kadry kierowniczej w rozwoju organizacji,
kulturowe uwarunkowania rozwoju organizacji,
kryzys i czynniki sukcesu w rozwoju organizacji,
organizacja w sieci relacji,
zarządzanie organizacjami w erze przemysłu 4.0.

HONOROWI PRZEWODNICZĄCY
PROF. DR HAB. BOGDAN NOGALSKI, DR H.C.

PROF. DR HAB. MARIA ROMANOWSKA, DR H.C.

PROF. DR HAB. STANISŁAW SUDOŁ, DR H.C.

RADA PROGRAMOWA
prof. dr hab. STEFAN LACHIEWICZ (przewodniczący)
Politechnika Łódzka

prof. dr hab. SZYMON CYFERT
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. WOJCIECH CZAKON
Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. JANUSZ CZEKAJ
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. WOJCIECH DYDUCH
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. BEATA GLINKA
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. JAN JEŻAK
Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. ANDRZEJ KALETA
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. KAZIMIERZ KRZAKIEWICZ
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. JAN LICHTARSKI
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. JERZY NIEMCZYK
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. JACEK OTTO
Politechnika Łódzka

prof. dr hab. EWA STAŃCZYK – HUGIET
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. CEZARY SUSZYŃSKI
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. ELŻBIETA URBANOWSKA-SOJKIN
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. CZESŁAW ZAJĄC
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. AGNIESZKA BARUK, prof. PŁ
Politechnika Łódzka

dr hab. GRZEGORZ BEŁZ, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. TOMASZ CZAPLA, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki

dr hab. KATARZYNA GADOMSKA-LILA, prof. US
Uniwersytet Szczeciński

dr hab. ALDONA GLIŃSKA – NEWEŚ, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. MAŁGORZATA GOLIŃSKA-PIESZYŃSKA, prof. PŁ
Politechnika Łódzka

dr hab. MAGDALENA GRĘBOSZ-KRAWCZYK, prof. PŁ

Politechnika Łódzka

dr hab. JAROSŁAW KARPACZ, prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. DAGMARA LEWICKA, prof. AGH
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

dr hab. PRZEMYSŁAW NIEWIADOMSKI, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. ESTERA PIWONI-KRZESZOWSKA, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. AGNIESZKA SOPIŃSKA, prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. AGNIESZKA SZPITTER, prof. UG
Uniwersytet Gdański

dr hab. PIOTR WACHOWIAK, prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. ANNA WÓJCIK – KARPACZ, prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. MACIEJ ZASTEMPOWSKI, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. ANETA ZELEK, prof. ZPSB
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

dr hab. BERNARD ZIĘBICKI, prof. UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

KALENDARIUM
Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymagają ścisłego przestrzegania przedstawionego niżej harmonogramu, o co z całym należnym szacunkiem prosimy:
❖ do 16 grudnia 2018 - elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa zgodnie z formularzem na stronie: www.konferencjakz.p.lodz.pl
❖ do 6 stycznia 2019 - przysyłanie tekstów referatów, zgodnie z wymogami edytorskimi
❖ do 28 lutego 2019 - wykonanie opinii referatów przez recenzentów
❖ do 31 marca 2019 - przesłanie tekstów referatów po uwzględnieniu uwag recenzentów i wniesienie opłaty konferencyjnej
❖ 22 – 24 maja 2019 - konferencja naukowa
Referaty na konferencję proszę przesyłać pocztą elektroniczną, na adres:
konferkz@info.p.lodz.pl

MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji (double-blind review), zostaną opublikowane w jednym z poniższych czasopism:
❖ Springer Proceedings in Business and Economics pt. “Contemporary problems and challenges in cooperation and coopetition in the age of Industry 4.0”–
artykuły w języku angielskim (15 pkt. MNiSW, baza Web of Science Core Collection)
❖ Organizacja i Kierowanie - artykuły w języku angielskim (14 pkt. MNiSW)
❖ Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) - artykuły w języku angielskim (14 pkt. MNiSW, baza Web of Science Core Collection)
❖ Przegląd Organizacji – artykuły w języku polskim lub angielskim (13 pkt. MNiSW)
❖ Management Issues (Problemy zarządzania) – artykuły w języku angielskim (11 pkt. MNiSW, baza Web of Science Core Collection)
❖ Przegląd Nauk Ekonomicznych – artykuły w języku polskim lub angielskim (7 pkt. MNiSW)
W trakcie konferencji zorganizowany będzie konkurs na najlepszy referat, zaś obrady będą prowadzone w języku polskim

MIEJSCE KONFERENCJI

Zamek Gniew ****
Potężna gotycka twierdza rycerzy i mnichów, siedziba królów, hetmanów i starostów, słynący
z turniejów rycerskich, zaciętych bitew i wspaniałych spektakli zaprasza do swoich Komnat. Goście
ul. Zamkowa 3, 83-140 Gniew

odwiedzający hotel w Zamku doceniają fascynującą mieszankę historii i komfortu. Oferujemy
zakwaterowanie w 4 niezwykłych lokacjach w obrębie terenu zamkowego.

OPŁATY
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1950 zł. Opłaty obejmują uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, zakwaterowanie, wyżywienie oraz imprezy
towarzyszące.
Prosimy o kierowanie wpłat na konto:
PKO S.A.
38 1240 3028 1111 0010 3742 2119
z dopiskiem „ZRO” + imię i nazwisko uczestnika

WYMOGI EDYTORSKIE
Artykuły prosimy przygotować zgodnie z wymogami szablonu zamieszczonego na www.konferencjakz.p.lodz.pl
2. Uprzejmie informujemy, że po zakwalifikowaniu artykułu do konkretnego czasopisma autor/autorzy zostaną poproszeni o dostosowanie artykułu do wymogów
edytorskich danego czasopisma.

1.

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr hab. Agnieszka Zakrzewska – Bielawska, prof. PŁ (przewodnicząca komitetu)
dr hab. Filip Chybalski, prof. PŁ
dr hab. Anna Adamik
dr Sylwia Flaszewska
mgr Małgorzata Gumola

dr Edyta Marcinkiewicz

dr Iwona Staniec

mgr Anna Juźwicka

dr Katarzyna Szymańska
mgr Michał Nowicki

dr Anna Walecka
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY
dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. PŁ
prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej
ul. Piotrkowska 266 Łódź 90-924
tel.: 42 631-37-62, fax: 42 636-28-24
e-mail: konferkz@oizet.p.lodz.pl

Bieżące informacje o konferencji są również
dostępne pod adresem:

www.konferencjakz.p.lodz.pl

KATEDRA ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

