
WYMOGI EDYTORSKIE

Format Dokumentu
Tekst referatu w formie MS Word, czcionka Times New Roman,
standardowa strona formatu A4, marginesy lustrzane: górny – 3,0cm,
dolny – 6,5cm, wewnętrzny i zewnętrzny – 4,2cm, objętość referatu do
10 stron.
Struktura referatu
- tytuł artykułu – wersaliki, 14pkt., pogrubione, wyrównanie do lewej,

odstęp pojedynczy,
- imię i nazwisko autora – 12pkt., kursywa, wyrównanie do lewej
- 8 linii tekstu odstępu – 11pkt., odstęp pojedynczy
- tytuł – I rzędu (12pkt., pogrubione, numeracja 1,2 itd., wyrównanie

do lewej), II rzędu (11pkt., pogrubione kursywa numeracja
1.1.,1.2.,2.1., itd., wyrównanie do lewej)

- tekst – 11pkt., odstęp pojedynczy, z wcięciem 6mm na początku
kaŜdego akapitu, wyjustowany,

- przypisy prosimy umieszczać w tekście referatu jako odwołania do
źródeł w spisie literatury z numerem w nawiasie kwadratowym, np.
[1, s.34]

- literatura – 11pkt., w formacie: [numer] nazwisko autora, pierwsza
litera imienia (pogrubione): tytuł (kursywa), wydawnictwo, miejsce
wydania, rok.

Szablon referatu w formacie MS Word do pobrania ze strony

internetowej konferencji: www.oizet.p.lodz.pl/lbt
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Koło Naukowe LUDZIE – BIZNES – TECHNOLOGIE działające
przy Katedrze Zarządzania i Katedrze Systemów Zarządzania na wydziale
Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej ma zaszczyt zaprosić
studentów i młodych pracowników nauki do udziału w Konferencji:

FORUM MŁODYCH MENEDśERÓW
nt „Problemy współczesnej praktyki zarządzania”

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

Serdecznie zapraszamy !

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

• Współczesne koncepcje zarządzania

• Wizerunek menedŜera przyszłości

• Strategie zarządzania w burzliwym otoczeniu

• Nowoczesne formy organizacji pracy

• Przedsiębiorczość jako wyznacznik sukcesu

• Uwarunkowania funkcjonowania MSP

• Globalizacja i organizacje międzynarodowe

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w
monografii. W związku z tym prosimy o nadesłanie prac do dnia
określonego w kalendarium.

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

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

1. Prof. zw. dr hab. Józef Penc – Politechnika Łódzka
2. Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz – Politechnika Łódzka
3. Prof. dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka
4. dr inŜ. Remigiusz Kozłowski – Uniwersytet Łódzki
5. dr inŜ. Marek Matejun – Politechnika Łódzka

KALENDARIUM
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o ścisłe
przestrzeganie harmonogramu:

- termin nadsyłania zgłoszeń 28.02.2007
- termin przesyłania referatów 31.03.2007
- termin zapłaty za konferencje 31.03.2007

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

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

Szczegółowy program konferencji zostanie przekazany Uczestnikom
w późniejszym terminie.

OPŁATY
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:

− dla studentów: 275 zł
− dla doktorantów i opiekunów Kół Naukowych: 350 zł
− dla pozostałych uczestników: 500 zł

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, publikację, uczestnictwo
w obradach i imprezach towarzyskich, zakwaterowanie i wyŜywienie.

− publikacja referatu bez udziału w konferencji: 250zł

Wpłaty prosimy kierować na konto: Bank Pekao S.A. II O/Łódź
25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 z dopiskiem „K-91 LBT”

MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w dniach 25 – 27 maja 2007 roku na Wydziale Organizacji
i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 266.


