


Szanowni Państwo, 

mam zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w 9. edycji Konferencji „Zarządzanie 
strategiczne w teorii i praktyce”, organizowanej przez Katedrę Zarządzania 
Strategicznego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tradycyjnie podczas 
konferencji przewidziane jest forum dyskusyjne z udziałem liderów czołowych 
dolnośląskich przedsiębiorstw. Konferencja odbędzie się w  dniach 25-26 
października 2018 we Wrocławiu. 

Serdecznie zapraszam do udziału, 
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

OBSZARY TEMATYCZNE 

PUBLIKACJE 

Wszystkie zaakceptowane artykuły w języku polskim zostaną opublikowane 
w  Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Zarządzanie 
strategiczne w teorii i praktyce"  (10 pkt.) 

Dodatkowo, proponujemy Państwu nową możliwość publikowania artykułów 
konferencyjnych w monografii anglojęzycznej (5 pkt.), która zostanie zgłoszona do 
indeksowania w Conference Proceedings Citation Index (CPCI), będącego częścią 
bazy Web of Science. Pozytywne zakończenie postępowania stwarza możliwość 
uzyskania 15 pkt.

1. Nowe koncepcje zarządzania strategicznego 
2. Strategie sukcesu przedsiębiorstw 
3. Rozwój organizacji 
4. Przedsiębiorstwo przyszłości 
5. Zmiana strategiczna 
6. Realizacja strategii 

7. Przywództwo strategiczne 
8. Przedsiębiorczość 
9. Społeczne uwarunkowania 
rozwoju organizacji 
10. Modele biznesu  
11. Strategie funkcjonalne



WYMOGI EDYTORSKIE 
Referat 
Maksymalnie pół arkusza wydawniczego czyli 20 tys. znaków (łącznie ze 
streszczeniami i spisem literatury), format dokumentu MS Word, czcionka Times New 
Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5 wiersza. format A4, marginesy: lewy – 2 cm, 
prawy – 3,5 cm, górny i dolny – 2,5 cm. 
Szczegółowe wymogi na stronie konferencji oraz stronie wydawnictwa: 
http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/wskazowki_dla_autorow/ 

Streszczenie w języku polskim i angielskim 
Objętość ok. 100 słów oraz słowa kluczowe (3-5 słów), format dokumentu MS Word, 
czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 9, odstęp pojedynczy. 

ZGŁASZANIE REFERATÓW 

Elektroniczny system zgłaszania referatów SENIR 
W Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu funkcjonuje system 
elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych (SENIR). Prosimy 
o zapoznanie się z instrukcjami i zgłoszenie referatu przez ten system. 

Logowanie do systemu SENIR: https://review.ue.wroc.pl/ 

Instrukcje dostępne na stronie Konferencji: http://kzs.ue.wroc.pl/ 
oraz stronie wydawnictwa: http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/ 

KOSZTY UCZESTNICTWA 

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 1450.  

W cenie Uczestnicy mają zagwarantowane: 
- noclegi w pokojach dwuosobowych (dopłata za pokój jednoosobowy 150zł),  
- udział w obradach i sesjach Konferencji, 
- wszystkie posiłki,  
-udział w imprezach towarzyszących oraz publikację. 

Całkowity koszt konferencji bez noclegu wynosi 1300zł.

http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/
http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/


HARMONOGRAM 

KONTAKT

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

dr inż. Letycja Sołoducho-Pelc 
letycja.soloducho@gmail.com 

          Katedra Zarządzania 
          Strategicznego 

         ne_zs@ue.wroc.pl 

         http://kzs.ue.wroc.pl/

PUBLIKACJE 

dr Joanna Radomska  
joanna.radomska@ue.wroc.pl 

  

Wydział Nauk Ekonomicznych, 
Uniwersytet Ekonomiczny  
we Wrocławiu 
ul. Komandorska 118/120,  
53-345 Wrocław

30 CZERWCA  

30 CZERWCA 

15 LIPCA 

PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIOWEJ 
Kartę zgłoszeniową oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać 
na adres ne_zs@ue.wroc.pl 

ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU PRZEZ SYSTEM SENIR 
Logowanie do systemu: https://review.ue.wroc.pl  

WNIESIENIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ  
Opłatę za udział w konferencji prosimy wpłacić  na konto: 
87 1240 3464 1111 0010 4316 2601 z dopiskiem: 
"Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce" oraz imieniem 
i nazwiskiem. 
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