 WAŻNE DATY:

Honorowy Patronat:

1. Termin przesłania karty zgłoszenia – do 30 kwietnia 2014 r.
2. Termin przesłania referatu – do 10 czerwca 2014 r.
3. Termin wniesienia opłaty – do 10 czerwca 2014 r.
4. Termin konferencji: 6-7 listopada 2014 r.
 OPŁATY:
950,00 zł – udział w konferencji z publikacją referatu i noclegiem
(opłata obejmuje zakwaterowanie na czas konferencji, wyżywienie, udział w obradach,
udział w imprezach towarzyszących oraz materiały konferencyjne)

750,00 zł – udział w konferencji bez publikacji referatu z noclegiem
(opłata obejmuje zakwaterowanie na czas konferencji, wyżywienie, udział w obradach,
udział w imprezach towarzyszących oraz materiały konferencyjne)

650,00 zł – udział w konferencji z publikacją referatu bez noclegu
(opłata obejmuje, wyżywienie, udział w obradach, udział w imprezach towarzyszących
oraz materiały konferencyjne)

Konferencja naukowa

500,00 zł – udział w konferencji bez publikacji referatu i bez noclegu
(opłata obejmuje wyżywienie, udział w obradach i udział w imprezach towarzyszących
oraz materiały konferencyjne)

350,00 zł – publikacja referatu bez uczestnictwa w konferencji
(opłata obejmuje materiały konferencyjne)

250,00 zł - publikacja referatu bez uczestnictwa w konferencji dla
doktorantów* (opłata obejmuje materiały konferencyjne)

Konkurencyjność i rozwój regionów
w warunkach integracji europejskiej.
Stan, trendy, strategie

*status potwierdzony właściwym dokumentem wystawionym przez dziekanat

Opłaty należy wnosić na konto:
Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk Zarządzania
ul. Wojskowa 6 B7, 60-792 Poznań
NIP 779-241-13-88
Bank: PKO BP SA, nr konta: 38 1020 4027 0000 1302 1121 9492
Z dopiskiem: Imię i Nazwisko, Konferencja WZ, 6-7.11.2014r.

6-7 listopada 2014 r.
Toruń
Organizatorzy:
Katedra Marketingu i Rozwoju Regionalnego
Wydział Zarządzania UTP w Bydgoszczy
oraz
Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk Zarządzania
w Poznaniu

 CEL KONFERENCJI:
Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie
najnowszych wyników badań naukowych w zakresie konkurencyjności i rozwoju
regionów w warunkach integracji europejskiej oraz ich roli w rozwoju lokalnym
i regionalnym a także integracja nauki, biznesu i samorządowców.
 TEMATYKA KONFERENCJI:
Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary tematyczne:
 Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionu,
 Zasoby regionu w podnoszeniu jego konkurencyjności i rozwoju,
 Marketing w budowaniu konkurencyjności i rozwoju regionu.
Szczegółowy zakres tematyki konferencji znajduje się na stronie internetowej
wz.utp.edu.pl/index.php/konferencje.html oraz w piśmie przewodnim.
 PUBLIKACJA REFERATÓW:
Referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie Marketing i Rynek (w wersji
elektronicznej) punktowanym obecnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (6 punktów).
Czasopismo jest obecne w bazach:
CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl),
BazEkon (http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/),
PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/34988),
Index Copernicus - IC Journals Master List
(http://www.journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=7249).
Warunkiem publikacji jest przygotowanie referatu zgodnie z wymogami
redakcyjnymi, uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji oraz wniesienie w terminie
opłaty konferencyjnej.
Wymogi redakcyjne znajdują się na stronie internetowej wydziału
wz.utp.edu.pl/index.php/konferencje.html
Teksty referatów należy przesłać w wersji elektronicznej do organizatora
konferencji na adres: katarzyna.kloszewska@utp.edu.pl
 MIEJSCE KONFERENCJI:
Hotel Copernicus (Centrum Konferencyjne)
Bulwar Filadelfijski 11, 87-100 Toruń
www.copernicustorunhotel.com

 RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:
dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP – przewodniczący Rady
Programowej
dr inż. Małgorzata Zajdel – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy – z-ca
przewodniczącego Rady Programowej
dr hab. Wiesław Ciechomski, prof. nadzw. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. ZUT – Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny
dr hab. Bogdan Mróz, prof. nadzw. SGH – Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr hab. Lech Nieżurawski, prof. nadzw. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa
w Toruniu
dr hab. Edyta Rudawska, prof. nadzw. US – Uniwersytet Szczeciński
 KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska – przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego
tel. 52 340 81 76, malgosia@utp.edu.pl
dr Daniel Sobota – członek Komitetu Organizacyjnego
doc. dr Wojciech Szymborski - członek Komitetu Organizacyjnego
mgr inż. Katarzyna Kłoszewska – sekretarz
tel. 52 340 84 88, katarzyna.kloszewska@utp.edu.pl
Kontakt:
Katedra Marketingu i Rozwoju Regionalnego
Wydział Zarządzania, UTP Bydgoszcz
ul Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz
tel. 052 340 84 88, fax 052 340 84 66

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz
zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej
wz.utp.edu.pl/index.php/konferencje.html

Serdecznie zapraszamy!

