Konferencja odbędzie się w Świnoujściu
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ul. Uzdrowiskowa 15
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wyżywienie, uczestnictwo w obradach i imprezach towarzyszących.
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Dynamiczne zmiany otoczenia organizacji wpływają na konieczność uwzględnienia
w ich funkcjonowaniu nowoczesnych procesów oraz metod zarządzania
i marketingu. Dla skutecznej realizacji tych wyzwań niezbędna jest współpraca
biznesu z nauką, stąd celem konferencji jest integracja środowiska pracowników
nauki i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi problemami
zarządzania i marketingu.
Spotkanie to jest również wyjątkową okazją do prezentacji wyników badań
naukowych, wymiany poglądów dotyczących aktualnych trendów oraz dyskusji na
temat doświadczeń świata nauki i biznesu w obszarach związanych z zarządzaniem
i marketingiem.
W trakcie konferencji, bazującej na metodyce think-tank, odbędą się prelekcje
wybitnych postaci biznesu i nauki, które będą stanowiły punkt wyjścia do dyskusji
w małych grupach, poświęconych aktualnym problemom biznesu, moderowane
przez cenionych ekspertów.
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Zgłoszone artykuły zostaną opublikowane w czasopismach: „Studia i Prace WNEIZ
US” oraz „Marketing i Rynek” (w obu przypadkach 9 pkt. na liście czasopism
punktowanych MNiSW). Szczegóły dotyczące wymogów edytorskich
przedkładanych artykułów zamieszczono na stronie internetowej konferencji
(www.czasnarozwoj.eu). Artykuły powinny obejmować od 8 do 10 stron zgodnie
z szablonem udostępnionym na stronie internetowej.
Artykuły należy przesłać na adres e-mail: czasnarozwoj@tlen.pl
Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konferencji:

Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji naukowych,
zakwalifikowanie przez Radę Naukową konferencji, przygotowanie artykułu zgodnie
z wymogami edytorskimi oraz wniesienie w terminie opłaty konferencyjnej.

