
                                                                                                
 

 

                                                                                                  Wrocław, 17.11.2009 
 

Szanowni Państwo, 
 
 

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz 
Komisja ds. Współpracy z Zagranicą Wydziału Nauk Ekonomicznych 

zaprasza  
 

na międzynarodową konferencję naukowo-dydaktyczną  
pt. 

 
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W DYDAKTYCE I W DZIAŁALNOŚCI 

PRAKTYCZNEJ KADR MENEDŻERSKICH  
 

Wrocław 12-14.09 2010  
 
Celem konferencji jest wymiana dobrych doświadczeń, popularyzacja wiedzy i wydanie 
publikacji. 
 
Zakres tematyczny konferencji obejmuje: 
 Społeczna odpowiedzialność w programach kształcenia kadr menedżerskich,  
 Osobowość menedżera w gospodarce XXI wieku, 
 Społeczna odpowiedzialność jako obiekt badań – implikacje metodyczne,   
 Podmiotowe i przedmiotowe obszary społecznej odpowiedzialności, 
 Uniwersalne i partykularne zasady społecznej odpowiedzialności w różnych 

obszarach biznesu, np. produkcja, usługi, finanse, reklama i Pubic Relations, 
 Analiza skuteczności – mierniki oceny społecznej odpowiedzialności w 

zachowaniach, 
 Programy EU i polityka europejska w kreowaniu społecznej odpowiedzialności, 
 Interaktywne warsztaty dla demonstracji modeli społecznej odpowiedzialności. 

 
Patronat Honorowy:  
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego - Prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor  
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych – Dr hab. Andrzej Graczyk Prof. UE 
Prorektor  ds. Współpracy z Zagranicą - Prof. zw. dr hab. Jarosław Witkowski  

 
 
 
 
 

53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120 
tel. (071) 36 80 226, fax (071) 36 73 941 

e-mail:   conferencecsr@ue.wroc.pl 



Miejsce konferencji: 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120  
 
Ważne terminy: 
Zgłoszenie udziału – do 20 grudnia 2009 
Nadsyłanie referatów – do 20 lutego 2010 
Dokonanie opłaty konferencyjnej – do 31 marca 2010 
 
Koszty: 
Opłata konferencyjna wynosi 1800.- i obejmuje: zakwaterowanie, kolację, śniadanie i 
obiad oraz materiały konferencyjne. 
Przewiduje się wydanie materiałów konferencyjnych w j. polskim i angielskim. Prosimy 
więc o deklarację, czy tłumaczenia referatu dokonają Państwo sami czy zlecą 
tłumaczenie nam. Za tłumaczenie pobrana będzie dodatkowa opłata 
 
 
Wskazówki technicznego przygotowania tekstu 
Maksymalna objętość: 8 stron 
Strona formatu A4 z marginesami: 
górny i dolny – 2,5 cm; lewy i prawy – 2,5 cm 
Czcionka: Times New Roman CE 12 pkt.,  odstęp między wierszami 1,5, numeracja ciągła 
u dołu wycentrowana, 
Wcięcia akapitowe – 0,5 cm 
Tytuł: 12 pkt. wersalikami pogrubiony 
Tytuł rozdziału: 12 pkt. 
Tekst w tabeli, rysunkach i streszczeniach : 10  pkt. 
Przypisy bibliograficzne należy umieścić w literaturze na końcu pracy, alfabetycznie wg 
wzoru: [1] Nazwisko i inicjał  imienia, Tytuł, Wydawnictwo, miejsce i rok wydania oraz 
w przypadku redakcji – [1] Nazwisko i inicjał  imienia (red.), Tytuł, Wydawnictwo, 
miejsce i rok wydania. W przypadku czasopisma: [1] Nazwisko i inicjał  imienia, Tytuł  
artykułu „Tytuł czasopisma”, rok wydania, nr zeszytu.  Odnośniki w tekście według 
wzoru: [1, s. 34], przypisy przedmiotowe u dołu strony – 10 pkt. 
Tytuł w języku angielskim: 10 pkt. pogrubiony 
Streszczenie w języku polskim i angielskim: 10 pkt. 
Uwagi: 
Szerokość tabeli, rysunku, wykresu nie może być większa niż szerokość kolumny tekstu. 
Wykresy należy przygotować w postaci czarno-białej lub odcieniach szarości w skali 1:1. 
Rysunki, wykresy i tabele należy umieścić w tekście opracowania oraz załączyć plik 
źródłowy. 
                                                                                             
Komitet Organizacyjny: 

Prof. zw. dr hab. Grażyna Światowy 

Dr Letycja Sołoducho Pelc 

Mgr Aleksandra Kuźmińska – Haberla 

Mgr Marika Szymańska 

 
 


