
KALENDARIUM KONFERENCJI 

Termin Działanie 

do 31 marca 2016 r. Rejestracja uczestników Konferencji będących autorami referatów 
albo przyjmowanie zgłoszeń tytułów referatów wraz z krótkimi 
streszczeniami poprzez internetowy Panel rejestracyjny/logowania 
dostępny na stronie http://kesjz.econ.uj.edu.pl/konferencja 

do 11 kwietnia 2016 r. Potwierdzenie za pomocą e-mail przyjęcia/odrzucenia tytułów 
i streszczeń referatów przez Organizatorów Konferencji 

do 25 kwietnia 2016 r. Przysyłanie referatów, o objętości maksymalnie 22.000 znaków, drogą 
elektroniczną poprzez internetowy Panel logowania  

do 30 kwietnia 2016 r. Wniesienie opłaty konferencyjnej przez uczestników konferencji 
będących autorami referatów, przy czym: 

 opłata wpłacona do 31 marca 2016 – 700 zł od osoby; 

 opłata wpłacona po 31 marca 2016 – 800 zł od osoby; 
albo  wniesienie opłaty za opublikowanie referatu poprzez internetowy 
Panel logowania 

do 14 czerwca 2016 r. Rejestracja uczestników konferencji niebędących referentami  
i autorami referatów oraz wniesienie przez nich opłaty konferencyjnej 
poprzez internetowy Panel rejestracji/logowania 

 

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW KONFERENCJI 

Menedżer Konferencji: 

Prof. dr hab. Tadeusz Wawak 

Kierownik Katedry Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania UJ 

e-mail: tadeusz.wawak@uj.edu.pl, WWW:  http://kesjz.econ.uj.edu.pl 

Komitet Organizacyjny Konferencji: 

Dr Marta Tutko, tel.: 12 664 57 72, e-mail:  marta.tutko@uj.edu.pl 
Dr Marek Jarzębiński, tel.: 12 664 57 86, e-mail: marek.jarzebinski@uj.edu.pl  

Mgr Edyta Grzyb: edyta.grzyb@uj.edu.pl 

Mgr Małgorzata Sakłak-Rypulak: m.saklak-rypulak@uj.edu.pl 

Mgr Wiesław Bracha, e-mail:  wieslaw.bracha@uj.edu.pl   

Katedra Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania  

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania  

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

30-348 Kraków, ul. Prof. St. Łojasiewicza 4  

tel.: 12 664 55 74, 12 664 56 32; e-mail: kesjz@uj.edu.pl 

Biuro Konferencji (rejestracja on-line, dodawanie tytułów, przesyłanie referatów ze 

streszczeniami, dokonywanie płatności, wystawianie faktur): 

Sekcja Organizacji Konferencji UJ; tel.: 12 663 23 60; e-mail: konferencje@uj.edu.pl 
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ZAPROSZENIE 

 

Katedra Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania, Instytutu Ekonomii, 

Finansów i Zarządzania, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej 

Konferencji na temat „EKONOMIA I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA”.  

Konferencja odbędzie się w dniach 15─16 czerwca 2016 roku w budynku 

głównym Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego przy ul. Prof. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie. 
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ZAKRES PROBLEMOWY KONFERENCJI 

Interdyscyplinarny charakter Katedry Ekonomii Stosowanej i Jakości 

Zarządzania sprawia, że zakres problemowy Konferencji obejmuje 

następujące obszary: 
 

• polityka ekonomiczna Unii 

Europejskiej, 

• ekonomia stosowana i ekonomia 

społeczna, 

• rynek pracy,  

• ekonomiczne aspekty jakości, 

• normalizacja w gospodarce, 

• innowacje i przedsiębiorczość, 

• zarządzanie finansami, 

• zarządzanie i marketing wobec 

globalnych wyzwań, 

• psychologiczne aspekty  

w zarządzaniu i marketingu, 

• zarządzanie w szkolnictwie wyższym, 

• zarządzanie zasobami ludzkimi, 

• systemy zarządzania jakością  

i Total Quality Management,  

• jakość zarządzania,  

• doskonalenie organizacji i system 

oceny zgodności. 

 
ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Zaproszenie do udziału w Konferencji jest kierowane do wszystkich 

pracowników nauki oraz przedstawicieli praktyki, których interesują 

problemy szeroko rozumianego zarządzania i ekonomii. 

2. Zgłoszenie udziału przyjmujemy drogą elektroniczną poprzez rejestrację 

on-line (jako Komitet naukowy lub Uczestnik) na stronie internetowej 

Konferencji.  

W celu zarejestrowania swojego udziału w Konferencji prosimy wejść na 

stronę internetową: http://kesjz.econ.uj.edu.pl/konferencja oraz wybrać 

zakładkę Rejestracja. Następnie należy przeczytać wszystkie informacje 

oraz kliknąć przycisk Zarejestruj się. Zostaną Państwo przekierowani do 

systemu rejestracyjnego Coffee. Każdy krok rejestracji jest opisany w 

systemie. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Podany w trakcie 

rejestracji adres e-mailowy będzie służył jako login podczas kolejnych 

logowań do systemu. Na niego będą również wysyłane do Państwa wszelkie 

bieżące informacje dotyczące konferencji. 

 

3. Tytuły referatów można przesyłać drogą elektroniczną po uprzednim 

zarejestrowaniu się w systemie rejestracyjnym. Prosimy postępować 

zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej 

Konferencji. 

4. Referaty spełniające wymogi edytorskie należy przykazywać drogą 

elektroniczną po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie i przesłaniu 

tytułu referatu. Wszystkie referaty będą recenzowane. Referaty 

pozytywnie ocenione będą opublikowane w recenzowanej, punktowanej 

pracy zbiorowej. Aby przesłać referat proszę na stronie 

http://kesjz.econ.uj.edu.pl/konferencja wybrać zakładkę Rejestracja 

a następnie wpisać adres mailowy oraz hasło podane w czasie rejestracji 

i kliknąć Zaloguj. Po zalogowaniu należy wybrać w menu z lewej strony 

Streszczenia, a następnie Wyślij streszczenie. W zakładce Lista 

streszczeń proszę kliknąć na podany wcześniej tytuł referatu i dodać jego 

treść.  

5. Opłata konferencyjna, obejmująca koszty: udziału w konferencji, 

materiałów konferencyjnych (w tym praca zbiorowa zawierająca 

referaty), dwóch obiadów i uroczystej kolacji, wynosi: 

• wpłacona do 31 marca 2016 – 700 zł od osoby, 

• wpłacona po 31 marca 2016 – 800 zł od osoby. 

Nie przewiduje się zwrotów opłaty konferencyjnej. 

Opłata konferencyjna dla osoby towarzyszącej wynosi 400 zł i obejmuje 

koszty dwóch obiadów i uroczystej kolacji. 

6. Osoby, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w Konferencji, 

a chcą opublikować swój referat, mogą to uczynić wpłacając 400 zł na 

konto organizatorów, po uprzedniej rejestracji jako Uczestnik 

Konferencji. 

7. Koszty noclegów oraz przejazdów Uczestnicy Konferencji pokrywają we 

własnym zakresie (nie są one wliczone do opłaty konferencyjnej). 

8.  Członkowie Komitetu Naukowego są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. 

Pokrywają jedynie koszty dojazdu oraz zakwaterowania. 
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