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Zaproszenie do udziału w XXIII Międzynarodowym Sympozjum
Naukowym
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Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy do udziału w XXIII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym organizowanym przez Koło Naukowe Menedżerów

Politechniki Lubelskiej.





„Study of Management –

experiences and new trends"






Termin: 14-15 maja 2015 r.

Miejsce: Lublin, Politechnika Lubelska, Aula Wydziału Zarządzania Godzina rozpoczęcia: 9:00
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Koło Naukowe Menedżerów

ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin tel.: 81/5384526, fax: 81/5381614 e-mail: manager@pollub.edu.pl www.knm.pollub.pl


KILKA SŁÓW O KOLE

Koło Naukowe Menedżerów powstało w 1992 roku na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była Pani prof. dr hab. Ewa Bojar, która sprawuje funkcję opiekuna naukowego koła.

KNM od początku swojego istnienia organizuje coroczne Międzynarodowe Konferencje Naukowe dla studentów oraz młodych

pracowników naukowych.
 Temat konferencji


Głównym celem konferencji będzie forum wymiany poglądów i doświadczeń na temat szkoły zarządzania oraz zostaną przedstawione trendy w zarządzaniu. Na sympozjum zostaną omówione problem i decyzje, z którymi na co dzień borykają się praktycy. Kategoria rozwoju zrównoważonego stanowi dziś nieodłączny element nie tylko polityki ekologicznej ale także polityki społeczno-ekonomicznej i różnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, zarówno na szczeblu globalnym i ogólnokrajowym, jak i na szczeblu regionalnym i lokalnym. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji członków różnych środowisk i dyscyplin naukowych oraz przedstawicieli biznesu zainteresowanych przedstawioną problematyką. W konferencji, obok uczestników z polskich placówek naukowych, udział zapowiedzieli goście z zagranicy.

Zakres Sympozjum


XXIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe będzie obejmowało następujące bloki tematyczne:
	zrównoważony rozwój wobec procesów globalizacji, 


	innowacyjne techniki zarządzania przedsiębiorstwem, 


	zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, 


	zarządzanie publiczne, 


	zarządzanie 2.0, 


	marketing w zarządzaniu, 


	CSR jako narzędzie konkurowania przedsiębiorstw, 
file_4.jpg














Koło Naukowe Menedżerów

ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin tel.: 81/5384526, fax: 81/5381614 e-mail: manager@pollub.edu.pl www.knm.pollub.pl
Formularz zgłoszeniowy




Imię:………………………………………………………………………………

Nazwisko:………………………………………………………………………...

Adres zamieszkania:……………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………

Uczelnia/instytucja delegująca:…………………………………………………

Koło naukowe (nazwa, e-mail, strona WWW, facebook):

….................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.........................................................................................

Telefon:…………………………………………………………………………...

Email:..……………………………………………………………………………

Temat referatu:…………………………………………………………………..……………

……………….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………….....

Opłata:
290 zł
230 zł
140 zł
Noclegi:
tak
nie
nie
Wegetarianin/weganin
tak
nie
nie
Wystawienie faktury:
tak
nie
nie
Publikacja:
tak
tak
tak

Fakturę wystawić na (proszę podać również NIP):…………………………………………

……………………………………………………………………….



Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 27.03.2015 r. na adres e-mail:  manager@pollub.edu.pl w

tytule wpisując: Zgłoszenie/ imię i nazwisko
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Koło Naukowe Menedżerów

ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin tel.: 81/5384526, fax: 81/5381614 e-mail: manager@pollub.edu.pl www.knm.pollub.pl
Dane do przelewu

PEKAO S.A. o/Lublin

78 1240 5497 1111 0000 5006

2364

z dopiskiem:

Koło Naukowe Menedżerów

NIP 712 - 01 - 04 – 651 do dnia 12.04.2015 r.
 
Koszt uczestnictwa w konferencji:


140 zł – tylko publikacja

230 zł - cena za całość bez noclegu

290 zł – za dwudniowe uczestnictwo w konferencji*


*cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w warsztatach i spotkaniu pokonferencyjnym (niespodzianka), wydanie Państwa referatu w formie publikacji





Opłatę konferencyjną oraz pełny tekst referatu prosimy przesłać do dnia 12.04.2015r.

Aktualne informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.knm.pl

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorami poprzez adres e-mail:  manager@pollub.edu.pl lub serwis społecznościowy Facebook: https://www.facebook.com/KNM.Lublin
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Koło Naukowe Menedżerów

ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin tel.: 81/5384526, fax: 81/5381614 e-mail: manager@pollub.edu.pl www.knm.pollub.pl
Adres komitetu organizacyjnego




Koło naukowe Menedżerów Politechnika Lubelska

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką ul. Nadbystrzycka 38d

20-618 Lublin

tel.: +48-81/538-45-26 fax: +48-81/538-16-14

e-mail: manager@pollub.edu.pl

strona WWW: http://knm.pollub.pl.

Facebook: https://www.facebook.com/KNM.Lublin







Koordynator prac Komitetu Organizacyjnego





Prezydent konferencji



Prezes Koła Naukowego
Menedżerów
 








Prof. dr hab. Ewa Bojar


Gabriela Grzywna

e-mail: gabrielagrzywna@gmail.com

tel: 512 612 581

Sylwia Gębicz

e-mail: sylwiagebicz@wp.pl

tel: 725 507 905
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