
ATRAKCJE PODCZAS KONFERENCJI 
 

1. Podczas konferencji odbędą się dwa konkursy: 

 na najlepszy referat zgłoszony na konferencję – laureaci zostaną wybrani przez 

recenzentów spośród referatów nadesłanych na konferencję, 

 na najlepsze wystąpienie podczas konferencji – zwycięzcy zostaną wybrani przez 

uczestników konferencji spośród referatów prezentowanych w trakcie obrad. 

Na zwycięzców czekać będą dyplomy oraz nagrody! 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji (certyfikat). 

 

KALENDARIUM 
 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o ścisłe przestrzeganie harmonogramu: 

 Termin nadsyłania zgłoszeń:    15.05.2017 

Zgłoszenia prosimy dokonywać przez stronę internetową: www.konferencjaFUL.pl  

 Termin przesyłania referatów:      15.06.2017 

Referaty prosimy przesyłać drogą mailową na adres: mail@konferencjaFUL.pl  

 Przysyłanie informacji o wynikach recenzji  

referatów i termin zapłaty za konferencję: 15.07.2017 

 

OPŁATY 
 

Koszt udziału w konferencji wynosi: 

Forma udziału Cena 

Pełny udział w konferencji z publikacją 400 zł 

Publikacja referatu bez udziału w konferencji 300 zł 

Pełny udział obejmuje materiały konferencyjne, udział w obradach oraz wyżywienie - 

obiad. Opłata konferencyjna 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 

33 1240 3028 1111 0010 3777 9848  

tytuł przelewu „FUL506 + imię i nazwisko uczestnika” 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY i KONTAKT 
 

W prace nad organizacją konferencji zaangażowani są pracownicy oraz studenci Instytutu 

Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji: 

Natalia Kopacz – tel. 508 358 045 

Kontakt: Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego, Filia Uniwersytetu Łódzkiego  

w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 65, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
 

 

 

Zaproszenie 
 

 

 
 

Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego 
Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim 

 

 

serdecznie zaprasza do udziału  

w konferencji naukowej pt. 
 

 

 

Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości  

i zarządzania w gospodarce cyfrowej 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Tomaszów Mazowiecki, 26 września 2017 
 

http://www.konferencjaful.pl/
mailto:mail@konferencjaFUL.pl


Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Filii Uniwersytetu Łódzkiego (FUL) 

w Tomaszowie Mazowieckim serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej pt. 
 

Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości  

i zarządzania w gospodarce cyfrowej 
 

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat 

wyzwań i perspektyw związanych z podejmowaniem działań przedsiębiorczych i realizacją 

procesów zarządzania w warunkach rosnącego znaczenia wiedzy, technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych oraz globalnych relacji cyfrowych. Liczymy na aktywną 

dyskusję naukową nastawioną na twórcze rozwiązywanie problemów oraz formułowanie 

zaleceń i rekomendacji pozwalających na zwiększenie skuteczności i sprawności postaw 

przedsiębiorczych i decyzji menedżerskich w nowej gospodarce. Wyrażamy jednocześnie 

nadzieję, że konferencja stanie się inspiracją do stawiania nowych pytań i otwierania 

przestrzeni dla dalszych badań. 
 

Serdecznie zapraszamy !  
 

Prof. dr hab.  

Stefan Lachiewicz 

Dr Dorota  

Żelazna-Jochim 

Dr hab. Marek Matejun, 

Prof. UŁ 
 

Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 

 nowe wyzwania dla menedżerów w gospodarce cyfrowej, 

 rola zasobów niematerialnych i zasobowe zdolności dynamiczne w kształtowaniu 

konkurencyjności przedsiębiorstw, 

 przedsiębiorczość rodzinna, intelektualna, technologiczna i cyfrowa w nowej gospodarce, 

 interaktywne i otwarte podejście do zarządzania organizacjami, 

 zarządzanie różnorodnością, kreatywnością i intraprzedsiębiorczość, 

 kultura zaufania i partycypacja w zarządzaniu, 

 rewolucja cyfrowa w logistyce, 

 znaczenie otoczenia cyfrowego w działalności przedsiębiorstw, 

 zarządzanie innowacjami, wiedzą, ryzykiem, transfer i ochrona technologii, internetalizacja 

i internacjonalizacja działalności, 

 społeczne i gospodarcze zagrożenia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 

 wyzwania metodologiczne i perspektywy badań organizacji w gospodarce cyfrowej. 
 

Nie ograniczamy zakresu tematycznego konferencji do powyższych zagadnień. Zapraszamy 

również do składania innych tematycznie opracowań, które pośrednio dotyczą szerokiej 

problematyki rozwoju przedsiębiorczości i zarządzania w gospodarce cyfrowej. 
 

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane  

w czasopiśmie naukowym „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”. 

Artykuły zostaną opublikowane przed konferencją, a także zamieszczone w Internecie. 
 

Strona internetowa konferencji: www.konferencjaFUL.pl  
 

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI 
 

1. Prof. dr hab. Aurelia Bielawska – Uniwersytet Szczeciński 

2. Prof. dr hab. Janusz Czekaj – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

3. Prof. dr hab. Wojciech Dyduch – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

4. Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

5. Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz – Uniwersytet Łódzki 

6. Prof. dr hab. Teresa Łuczka – Politechnika Poznańska 

7. Prof. dr hab. Barbara Olszewska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

8. Prof. dr hab. Krystyna  Poznańska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

9. Prof. dr hab. Zbigniew Rau – Uniwersytet Łódzki 

10. Prof. dr hab. Bogumiła Rouba – Uniwersytet Łódzki 

11. Prof. dr hab. Ryszard Rutka - Uniwersytet Gdański 

12. Dr hab. Anna Adamik – Politechnika Łódzka 

13. Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki 

14. Dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki 

15. Dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki 

16. Dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki 

17. Dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. PŁ – Politechnika Łódzka 

18. Dr Beata Andrzejczak  – Uniwersytet Łódzki 

19. Dr Waldemar Cudny – Uniwersytet Łódzki 

20. Dr Joanna Gonicka – Uniwersytet Łódzki 

21. Dr Blanka Gosik – Uniwersytet Łódzki 

22. Dr Jan Rogowski – Uniwersytet Łódzki 

23. Dr Rafał Rouba – Uniwersytet Łódzki 

24. Dr Michał Rupniewski – Uniwersytet Łódzki 

25. Dr Piotr Smejda – Uniwersytet Łódzki 

26. Dr Krystian Wiśniewski – Uniwersytet Łódzki 

27. Dr Urszula Wójcikowska – Uniwersytet Łódzki 

28. Dr Dorota Żelazna-Jochim – Uniwersytet Łódzki 

 

PUBLIKACJA I WYMOGI EDYTORSKIE 
 

Referaty zgłoszone na konferencję, po pozytywnych recenzjach, zostaną opublikowane  

w czasopiśmie naukowym „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (czasopismo 

punktowane na liście B MNiSW, 7 punktów). Objętość referatu do 10 stron. 

Referaty prosimy przygotować w szablonie edytorskim dostępnym do pobrania ze strony 

internetowej konferencji: www.konferencjaFUL.pl 

Gotowe opracowania prosimy przysyłać do dnia 15.06.2017 w wersji elektronicznej na 

adres: mail@konferencjaFUL.pl   

 

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI 
 

Konferencja odbędzie się 26 września 2017 roku w Filii Uniwersytetu Łódzkiego  

w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 65, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 

http://www.konferencjaful.pl/
http://www.konferencjaful.pl/
mailto:mail@konferencjaFUL.pl

