ATRAKCJE PODCZAS KONFERENCJI
1. Zgodnie z tradycją Forum Młodych Menedżerów 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 plenarnych.
W konkursach będą startować osoby, które zgłoszą udział w obradach konferencji. Na
zwycięzców czekać będą dyplomy oraz atrakcyjne nagrody!!
2. Podczas konferencji zorganizowane zostaną warsztaty na temat przygotowywania projektów
badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM, OPUS).
3. Wieczorem, pierwszego dnia konferencji zorganizujemy uroczystą kolację w trakcie której
zapewnimy niezapomnianą atmosferę sprzyjającą integracji wszystkich uczestników :)
4. Podczas konferencji będzie można zapoznać się z recenzjami referatów i osobiście porozmawiać
z większością recenzentów!
5. Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji (certyfikat).

V KONFERENCJA NAUKOWA z cyk l u
F ORUM M ŁODYCH M ENEDŻERÓW

KALENDARIUM
Wszystkich zainteresowanych prosimy o ścisłe przestrzeganie harmonogramu:
 termin nadsyłania zgłoszeń:
28.02.2014
Zgłoszenia prosimy dokonywać przez stronę internetową: www.lbt.p.lodz.pl


termin przesyłania referatów:
31.03.2014
Referaty prosimy przesyłać drogą mailową na adres: lbt@info.p.lodz.pl



przysyłanie informacji o wynikach recenzji
referatów i termin zapłaty za konferencję: 30.04.2014

„Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE:
wyzwania rozwojowe w perspektywie 2014-2020”

OPŁATY
Koszt udziału w konferencji wynosi:
Forma udziału
pełny udział w konferencji
publikacja referatu bez udziału w konferencji

Cena bez noclegu
650 zł
550 zł

Pełny udział 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 + imię i nazwisko uczestnika”

KOMITET ORGANIZACYJNY i KONTAKT
W prace nad organizacją konferencji zaangażowani są członkowie oraz opiekunowie KN „LBT”
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

Organizator:
KOŁO NAUKOWE
LUDZIE – BIZNES – TECHNOLOGIE
działające przy Katedrze Zarządzania
na Wydziale Organizacji i Zarządzania
Politechniki Łódzkiej

Natalia Komorowska – kierownik działu ds. nauki KN LBT – tel. 501 480 493
Kontakt: Koło Naukowe „Ludzie-Biznes-Technologie”
Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź
www.lbt.p.lodz.pl | www.facebook.com/KNLBT | mail: lbt@info.p.lodz.pl

Łódź, 20 – 21 października 2014

Koło Naukowe LUDZIE – BIZNES – TECHNOLOGIE działające przy Katedrze
Zarządzania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej ma zaszczyt
zaprosić młodych pracowników nauki oraz członków i opiekunów kół naukowych do
udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu:

FORUM MŁODYCH MENEDŻERÓW
pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE:
wyzwania rozwojowe w perspektywie 2014 -2020”
Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego dotyczącego wyzwań rozwojowych
dla małych i średnich przedsiębiorstw w strategii „Europa 2020” i w perspektywie
finansowej UE na lata 2014-2020. 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”

Podstawowy zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
 charakterystyka, struktura i znaczenie społeczno-gospodarcze firm sektora MSP w Polsce i w UE,
 stymulatory i bariery rozwoju małych i średnich firm w perspektywie roku 2020,
 realizacja postulatów rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu
społecznemu przez małe i średnie przedsiębiorstwa,
 źródła finansowania oraz formy wspierania MSP (m.in. w ramach pakietu „Horyzont 2020”
oraz krajowych i regionalnych inicjatyw pomocowych),
 rozwój przedsiębiorczości rodzinnej, technologicznej, intelektualnej, akademickiej oraz
intraprzedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 menedżerskie wyzwania w procesach rozwojowych MSP: zarządzanie innowacjami, wiedzą,
ryzykiem, transfer i ochrona technologii, internetalizacja i internacjonalizacja działalności i inne,
 budowanie konkurencyjności oraz rozwój relacji firm sektora MSP z otoczeniem społecznogospodarczym (m.in. konkurencja, współpraca, kooperencja, sieci, klastry, CSR),
 kształtowanie kompetencji przedsiębiorców oraz kadr menedżerskich i pracowników MSP,
 wyzwania metodologiczne i perspektywy badań nad rozwojem firm sektora MSP
w teorii i w praktyce nauk o zarządzaniu oraz ekonomii.
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 rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw!
Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie z listy B
MNiSW (w jęz. polskim) lub w monografii (w jęz. angielskim). Publikacje zostaną wydane
drukiem na konferencję, a także – dodatkowo – umieszczone w Internecie.

Strona internetowa konferencji: www.lbt.p.lodz.pl
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Prof. dr hab. Aurelia Bielawska – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Janusz Czekaj – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś – Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Ryszard Grądzki – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Elżbieta Jędrych – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Remigiusz Kozłowski – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Teresa Łuczka – Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. Michał Marczak – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz – SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Edward Stawasz – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Julita Wasilczuk – Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Politechnika Łódzka
dr Anna Adamik – Politechnika Łódzka
dr Izabela Bednarska-Wnuk – Uniwersytet Łódzki
dr Katarzyna Januszkiewicz – Uniwersytet Łódzki
dr Marek Matejun – Politechnika Łódzka
dr Marta Moczulska – Uniwersytet Zielonogórski
dr Marcin Ratajczak – SGGW w Warszawie
dr Maciej Szczepańczyk – Politechnika Łódzka
dr Katarzyna Szymańska – Politechnika Łódzka
dr Anna Walecka – Politechnika Łódzka

PUBLIKACJA I WYMOGI EDYTORSKIE
Referaty na konferencję można zgłaszać w języku polskim lub w języku angielskim:

referaty zgłoszone w języku polskim, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane
w czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim pt „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”
(ISSN 1897-7480, lista B MNiSW, poz. 2098, 4 pkt., będą to normalne, kolejne numery,
a nie wydania specjalne czasopisma).

referaty zgłoszone w języku angielskim, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane
w monografii (5 pkt. MNiSW).
Zgłaszając referat w języku angielskim prosimy również o przesłanie jego wersji polskojęzycznej,
planujemy bowiem, aby obrady konferencji i prezentacje referatów odbywały się w języku polskim.
Drukowane wersje publikacji zostaną wydane na konferencję. Dodatkowo zostaną umieszczone wersje
elektroniczne: czasopisma na stronie www.serl.pte.lodz.pl, natomiast monografii w systemie Google
Books. Opublikowane referaty zostaną zindeksowane w bazie Publish or Perish oraz w systemie
Google Scholar. Dzięki temu zapewnione zostaną warunki dla dyfuzji efektów konferencji do sfery
nauki i praktyki zarządzania.
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

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w dniach 20-21.10.2014r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki
Łódzkiej w Łodzi, budynek B9 „Lodex”, ul. Wólczańska 215 (wjazd od ul. Wólczańskiej 223).

