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Cel konferencji
Celem konferencji jest prezentacja najnowszych trendów, koncepcji, modeli, teorii które powstają, aby 
rozwiązywać problemy występujące w sektorze publicznym. 
Sądzimy, że proponowana tematyka przyczyni się do rozwoju metodologicznego zarządzania pub-
licznego i wzbogaci naszą wiedzę o funkcjonowaniu i doskonaleniu organizacji działających na rzecz 
społeczeństwa.
Oprócz celu naukowego przedstawionego powyżej, naszym zamierzeniem jest, aby ta konferencja 
była forum wymiany wiedzy i doświadczeń między naukowcami zajmującymi się zagadnieniami 
związanymi z zarządzaniem publicznym. Lista poprzednich zjazdów znajduje się na stronie Polskiej 
Sieci Zarządzania Publicznego1.

 
Tematyka konferencji
1. Przedsiębiorczość społeczna
2. Przedsiębiorczość akademicka
3. Przedsiębiorczość publiczna
4. Innowacje społeczne
5. Organizacje hybrydowe
6. Digitalizacja a przedsiębiorczość społeczna
7. Współpraca międzysektorowa
8. Zarządzanie ukierunkowane na wartości
9. Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu

 
Publikacje
Spośród tekstów pozytywnie zrecenzowanych Rada Naukowa dokona wyboru tekstów do prezentacji 
podczas obrad.

Wybrane teksty na podstawie oceny jakościowej referatu (rekomendacji recenzentów i decyzji orga-
nizatorów) zostaną opublikowane w: 

• monografii tematycznej wydanej przez wydawnictwo z wykazu poziomu I (20 pkt za rozdział 
samodzielny) z rokiem wydania 2020, 

• czasopiśmie patronackim „Zarządzanie Publiczne/Public Governance” (ISSN 1898-3529), 
ujętym w ministerialnym wykazie czasopism za lata 2019 (20 pkt za samodzielny artykuł) – 
maksymalnie 3 artykuły. Wymagane jest przetłumaczenie artykułu na język angielski.

 
Konkurs
Podczas konferencji odbędzie się konkurs na najlepszy referat. 

 
Miejsce konferencji
Konferencja odbywać się będzie w formie wydarzenia on line.

1    https://sites.google.com/view/sieczarzadzaniapublicznego



Kalendarium konferencji

Ramowy program konferencji

Zgłoszenia
Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie 
www.koncepcje.uek.krakow.pl zgodnie z terminami podanymi w kalendarium konferencji.
 

Opłaty
Opłata konferencyjna wynosi:

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji koszty nie będą zwracane a materiały zostaną przesłane pocztą.

Termin opłat
Wpłaty prosimy kierować do dnia 15 lipca 2020 na konto:
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej,
Nr rachunku: 84 1050 1445 1000 0022 9253 6303
z dopiskiem: WKZP 3 – Imię i nazwisko uczestnika

30 maja 2020 

15 czerwca 2020

15 lipca 2020

30 sierpnia 2020

30 września 2020

30 września 2020

30 października 2020

24 -25 listopada 2020

Elektroniczne nadesłanie kart zgłoszenia, tematu referatu i abstraktu

  pobierz kartę tutaj: /szablon - rozszerzonego - abstraktu /

Zawiadomienie o przyjęciu propozycji referatu

Uiszczenie opłaty konferencyjnej

Przesłanie pełnych wersji referatów lub rozszerzonych abstraktów

Przesłanie recenzji

Wysyłka szczegółowego programu Konferencji

Przesłanie poprawionego referatu lub rozszerzonego abstraktu

Konferencja naukowa

10:00 -10:30

10:30 -12:30

14:00-16:00

9:30-11:30

11:30-12:00

24.11.2020, wtorek

Rozpoczęcie konferencji

Sesje plenarne

Sesje plenarne

25.11.2020, środa

Sesje plenarne 

Podsumowanie konferencji

Udział w konferencji z publikacją 

Opłata obejmuje:
• uczestnictwo w obradach,
• materiały konferencyjne,
• publikacja referatu konferencyjnego (w przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji),
• certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Udział w konferencji bez publikacji 

Opłata obejmuje:
• uczestnictwo w obradach,
• materiały konferencyjne,
• certyfikat uczestnictwa.

200,00 zł brutto

    

100,00 zł brutto

http://koncepcje.uek.krakow.pl/index.php/terminy-iii-edycji/szablon-rozszerzonego-abstraktu-iii-wkzp-2/


Honorowy Przewodniczący
prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Wyższa Szkoła Biznesu w Gdańsku
 
Rada Naukowa 
prof. UJ dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Beata Glinka, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Barbara Kożuch, Uniwersytet Jagielloński
prof. PŚ dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki
prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Społeczna Akademia Nauk
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UG dr hab. Jarosław Waśniewski, Uniwersytet Gdański
 
Komitet Organizacyjny
prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki /Przewodniczący/

dr Norbert Laurisz
mgr Agata Machnik-Pado
mgr Anna Mirzyńska /Sekretarz/ 

dr Agnieszka Pacut
mgr Kamila Pilch
dr Michał Żabiński
 
Kontakt:
Sprawy merytoryczne (referaty, publikacja itp.)

prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki
 
Sprawy organizacyjne 
mgr Anna Mirzyńska
 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
faks: 12 293 50 51
e -mail: koncepcje@uek.krakow.pl
www.koncepcje.uek.krakow.pl

Sprawy finansowe (faktury z tytułu opłaty konferencyjnej)

Agnieszka Lis 
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
tel. 12 423 76 05
e- mail: agnieszka.lis@fundacjagap.pl
www.fundacjagap.pl


