
KALENDARIUM 
 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o ścisłe przestrzeganie harmonogramu: 
− termin nadsyłania zgłoszeń       31.01.2013 
− termin przesyłania referatów      28.02.2013 
− przysyłanie informacji o wynikach recenzji  

referatów i termin zapłaty za konferencję       31.03.2013 
 

Zgłoszenia na konferencję prosimy dokonywać przez stronę internetową: 
www.lbt.p.lodz.pl 

Referaty na konferencję prosimy przesyłać drogą mailową na adres: lbt@oizet.p.lodz.pl 
 

OPŁATY 
 

Koszt udziału w konferencji wynosi: 
Kategoria uczestników Cena bez noclegu 

udział w konferencji dla studentów studiów I i II stopnia 400 zł 
udział w konferencji dla doktorantów i opiekunów Kół 
Naukowych 

500 zł 

udział w konferencji dla pozostałych uczestników 600 zł 
publikacja referatu bez udziału w konferencji 400 zł 

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, publikację, udział w obradach i imprezach towarzyszących 
oraz wyżywienie – 2 obiady. Nie obejmuje kosztów noclegu. Na stronie internetowej znajduje się 
lista rekomendowanych, wygodnych miejsc noclegowych w pobliżu miejsca konferencji. 
 

Wpłaty prosimy kierować na konto: Bank Pekao S.A. II O/Łódź 
38 1240 3028 1111 0010 3742 2119 tytuł przelewu „LBT + imi ę i nazwisko uczestnika” 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY i KONTAKT 
 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
Natalia Komorowska – kierownik działu ds. nauki KN LBT – tel. 501 480 493 
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Koło Naukowe LUDZIE – BIZNES – TECHNOLOGIE działające przy Katedrze 
Zarządzania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej ma 
zaszczyt zaprosić młodych pracowników nauki i członków kół naukowych  
do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: 
 

FORUM MŁODYCH MENED ŻERÓW 
pt. „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości  

w teori i i  w praktyce gospodarczej” 
 

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego, w tym wyników badań 
dotyczących szeroko rozumianej problematyki przedsiębiorczości. Zamierzamy dzięki 
temu stworzyć forum dyskusyjne, podczas którego uczestnicy podzielą się swoim 
doświadczeniem i wynikami badań, a młodzi menedżerowie zaprezentują nowatorskie 
podejście do omawianych zagadnień. 
Mamy nadzieję, że wymiana poglądów będzie inspirującym wydarzeniem zarówno dla 
Państwa jak i dla organizatorów. 

 

Serdecznie zapraszamy ! 
 

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz 
dr inż. Marek Matejun 

Radosław Banaszek 
Prezes KN „LBT” 

 

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia: 
− pojęcie i znaczenie przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce, 
− współczesne formy przedsiębiorczości: przedsiębiorczość technologiczna, 

akademicka, intelektualna, internetowa i inne, 
− psychologiczne i socjologiczne źródła przedsiębiorczości, 
− czynniki, metody i bariery rozwoju współczesnej przedsiębiorczości, 
− wymiar instytucjonalny i instrumentarium wspierania przedsiębiorczości, 
− konkretyzacja postaw przedsiębiorczych w gospodarce: wdrażanie innowacji, transfer 

technologii, tworzenie firm odpryskowych, czy akademickich, 
− przedsiębiorczość wewnętrzna w dużych organizacjach gospodarczych, 
− ryzyko jako atrybut współczesnej przedsiębiorczości,  
− wyzwania metodologiczne i perspektywy badań nad rozwojem przedsiębiorczości  

w teorii i w praktyce zarządzania. 
 

W odpowiedzi na liczne zapytania informujemy, iż nie ograniczamy zakresu tematycznego konferencji 
do powyższych zagadnień. Zapraszamy również do składania innych tematycznie opracowań z zakresu 

zarządzania i ekonomii, które pośrednio dotyczą szerokiej problematyki przedsiębiorczości! 
 

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane  
w monografii, która zostanie wydana drukiem na konferencję, a także – 

dodatkowo – umieszczona w wersji elektronicznej w systemie Google Books. 
 

Strona internetowa konferencji: www.lbt.p.lodz.pl 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI 
 

1. Prof. dr hab. Janusz Czekaj – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
2. Prof. dr hab. Wojciech Dyduch – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
3. Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś – Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 
4. Prof. dr hab. Ryszard Grądzki – Politechnika Łódzka 
5. Prof. dr hab. Elżbieta Jędrych – Politechnika Łódzka 
6. Prof. dr hab. Remigiusz Kozłowski – Uniwersytet Łódzki 
7. Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz – Politechnika Łódzka 
8. Prof. dr hab. Michał Marczak – Politechnika Łódzka 
9. Prof. dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka 
10. Prof. dr hab. Czesław Sikorski – Uniwersytet Łódzki 
11. Prof. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Politechnika Łódzka 
12. dr Anna Adamik – Politechnika Łódzka 
13. dr Marek Matejun – Politechnika Łódzka 
14. dr Marta Moczulska – Uniwersytet Zielonogórski 
15. dr Marcin Ratajczak – SGGW w Warszawie 
16. dr Maciej Szczepańczyk – Politechnika Łódzka 
17. dr Katarzyna Szymańska – Politechnika Łódzka 
18. dr Anna Walecka – Politechnika Łódzka 

 

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI 
 

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 października 2013r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Łódzkiej w Łodzi, budynek Lodex, ul. Wólczańska 215 (wjazd od ul. Wólczańskiej 223). 
 

PUBLIKACJA I WYMOGI EDYTORSKIE 
 

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii (4 pkt MNiSW). 
Drukowana wersja książki zostanie wydana na konferencję. Dodatkowo w systemie Google Books 
zostanie zamieszczona elektroniczna wersja publikacji. Opublikowane referaty zostaną zindeksowane w 
bazie Publish or Perish oraz w systemie Google Scholar. Dzięki temu zapewnione zostaną warunki do 
dyfuzji efektów konferencji do sfery nauki zarządzania oraz do praktyki gospodarczej. 
Referaty prosimy przygotować w formacie MS Word. Objętość referatu do 10 stron. Szablon 
referatu i szczegółowe wymogi edytorskie w formacie MS Word do pobrania ze strony internetowej 
konferencji: www.lbt.p.lodz.pl 
 

ATRAKCJE PODCZAS KONFERENCJI 
 

Wzorem lat ubiegłych, podczas konferencji zorganizowane zostaną dwa konkursy: 
1. Na najlepszy referat zgłoszony na konferencję – laureaci zostaną wybrani przez recenzentów 

spośród wszystkich referatów nadesłanych na konferencję. 
2. Na najlepsze wystąpienie podczas konferencji – zwycięzcy zostaną wybrani przez 

uczestników konferencji spośród referatów prezentowanych w trakcie obrad plenarnych. 
Na zwycięzców czekać będą dyplomy oraz atrakcyjne nagrody!! 
Ponadto wieczorem, pierwszego dnia konferencji planujemy organizację uroczystej kolacji  
w trakcie której zapewnimy gorącą atmosferę sprzyjającą integracji wszystkich uczestników :) 
Podczas konferencji będzie można zapoznać się z recenzjami referatów i osobiście porozmawiać  
z większością recenzentów! 
Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji (certyfikat). 


