WAŻNE DATY
31 marca 2017 - zgłoszenie referatu
10 kwietnia 2017 - ostateczny termin zgłoszenia
uczestnictwa (e-mail), wniesienia opłaty i nadesłania
pełnego tekstu referatu
Opłata - 1200 zł obejmuje:
- kolację 23.04.2017 r.,
- śniadania,
- 2 noclegi w pokoju dwuosobowym (23/24 i 24/25),
- 2 obiady,
- uroczystą kolację,
- serwis kawowy,
- publikację.

UWAGI
- Dopłata za pokój jednoosobowy za 1 nocleg - 100 zł
- Udział w konferencji z publikacją i 1 noclegiem - 1050 zł
- Udział w konferencji z publikacją bez noclegów - 900 zł
- Udział w konferencji bez publikacji z 2 noclegami - 900 zł
- Udział w konferencji bez publikacji i bez noclegów - 500 zł

Członkowie PSZW mają zniżkę 50 zł
Roczna składka członkowska Polskiego Stowarzyszenia
Zarządzania Wiedzą wynosi 50 zł
Numer konta:
BOŚ SA O/BYDGOSZCZ
59 1540 1027 2102 7501 7406 0001
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
Miejsce konferencji
Bydgoszcz
CityHotel, ul. 3 Maja 6
www.city-hotel.pl

BIURO KONGRESU
Elżbieta Łopatkowa - zgłoszenia udziału, sprawy org.,
tel.: (52)-340-81-81
email: lopatkowa@utp.edu.pl; wiedza@pszw.edu.pl
mgr inż. Daniel Zwierzchowski

RADA NAUKOWA
prof. Ludosław Drelichowski - Prezes PSZW
prof. Ryszard Budziński - Uniwersytet Szczeciński
prof. Marian Niedźwiedziński - Uniwersytet Łódzki
prof. UTP Waldemar Bojar - UTP Bydgoszcz
prof. UTP Arkadiusz Januszewski - UTP Bydgoszcz
prof. UG Przemysław Lech - Uniwersytet Gdański
prof. US Waldemar Wolski - Uniwersytet Szczeciński
dr inż. Jarosław Becker - Akademia im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr inż. Jarosław Jankowski - ZUT Szczecin
dr inż. Marek Miłosz - Politechnika Lubelska
dr inż. Zdzisław Pólkowski - Uczelnia Jana
Wyżykowskiego w Polkowicach
dr inż. Izabela Rojek - UKW Bydgoszcz
dr inż. Jarosław Wątróbski - ZUT Szczecin
prof. Nicu Bizon - University of Pitesti
dr Marian Taicu - University of Pitesti
prof. Nadezhda Filipova - Economics University, Varna
prof. Julian Vasiliev - Economics University, Varna

PROGRAM RAMOWY
23 kwietnia - niedziela - przyjazd Gości od godz. 14:00
17:00 - otwarcie IV Kongresu PSZW
17:15 - sesja plenarna I
19:00 - kolacja
24 kwietnia - poniedziałek
09:30 - sesja plenarna II
12:30 - obiad
13:30 - wyjazd do Bydgoskiego Parku PrzemysłowoTechnologicznego
14:00 - sesja plenarna III
15:30 - zwiedzanie firmy HANPLAST
i ekoelektrociepłowni ProNatura Sp. z o.o.
19:00 - kolacja koleżeńska w CityHotel
25 kwietnia - wtorek
09:00 - zebranie członków PSZW
10:00 - sesja plenarna IV
12:00 - dyskusja i zakończenie Kongresu
14:00 - obiad

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
oraz

Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu
Katedra Inżynierii Zarządzania
Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy

zapraszają do wzięcia udziału w

XIV KONGRESIE
nt.

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
- TEORIA I PRAKTYKA

BYDGOSZCZ
23 - 25 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenie udziału w XIV Kongresie 23-25.04.2017 r.
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ - TEORIA I PRAKTYKA
Imię i nazwisko
.........................................................................................

Publikacje:
Artykuły, w języku polskim lub angielskim,
zostaną wydane w serii Studies & Proceedings of
Polish Association for Knowledge Management
(Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia
Zarządzania Wiedzą) - 8 pkt. wg punktacji MNiSW.

Tytuł i stanowisko
.........................................................................................

Tematyka artykułów obejmuje m.in.:

Instytucja



Zarządzanie wiedzą w organizacji

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



Aplikacje i narzędzia do zarządzania wiedzą

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



Aplikacje i narzędzia Business Intelligence

NIP ...................................................................................



Inżynieria zarządzania wiedzą

Adres …………………………….…………………………………………....



Zarządzanie wiedzą w projektach

Telefon ............................................................................



Zarządzanie wiedzą w analizie procesów

Email ................................................................................



Zarządzanie wiedzą w administracji

Zgłaszam uczestnictwo:



Zarządzanie wiedzą w kształceniu



Inteligentne systemy kształcenia

 - z publikacją z 1 noclegiem 23/24 lub 24/25 - 1050 zł



Systemy wspomagania decyzji

 - bez publikacji - 900 zł



Zintegrowane systemy informatyczne
zarządzania

Proszę o zarezerwowanie noclegu w pokoju 1/osobowym



Efektywność systemów zarządzania wiedzą

 - dodatkowa opłata 100 zł/za 1 noc



Zarządzanie wiedzą w systemach webowych

Data ............. 2017 r.



Społeczne i etyczne problemy zarządzania
wiedzą

 - pełne, z wygłoszeniem referatu i publikacją - 1200 zł
 - z publikacją bez noclegów - 900 zł

 - bez publikacji i bez noclegu - 500 zł

Podpisy:
Uczestnik ..…………………….……………………………………..……..
Gł. Księgowy ....................................................................
Dyrektor ..........................................................................

Wymogi redakcyjne:
Objętość artykułu: od 11 stron (min. 20 tys.
znaków ze spacjami) do 13 stron maksymalnie,
łącznie z rysunkami, tabelami, wykresami i innymi
opracowaniami
graficznymi
(np.
rysunek

zajmujący jedną stronę odpowiada około 3200
znakom).
Obowiązuje hierarchiczny układ numeracji
rozdziałów i podrozdziałów.
Format papieru A4 - marginesy w mm: górny
62; dolny 48; lewy 36; prawy 34
Cały artykuł - czcionka: Times New Roman 10,
pojedyncze odstępy w akapicie, wcięcie
pierwszego wiersza akapitu 0,63 cm. Tekst
w akapicie wyjustowany.
Odsyłacze - cytowanie literatury - w nawiasach
kwadratowych numerami wg kolejności alfabetycznej z podaniem, po przecinku, zakresu stron
np. [4, 67-78] (czcionka 8 punktów, kursywa).
W tabelach czcionka 9 pkt. Numer i tytuł tabeli
nad tabelą. Tabele wyłącznie w ustawieniu strony
w orientacji pionowej, mieszczące się na 1 stronie.
Numer i tytuł dotyczący rysunków, ekranów,
schematów, wykresów i innych merytorycznych
opracowań graficznych umieszczony pod tymi
obiektami o maks. szerokości 14.
Pod
rysunkami,
tabelami,
ekranami,
schematami, wykresami i innymi merytorycznymi
opracowaniami graficznymi obowiązkowe jest
podanie źródła (również z badań własnych).
Przy powoływaniu się na tabele, wykresy,
ekrany, schematy, wykresy i inne merytoryczne
opracowania graficzne należy stosować nawiasy
wypukłe, a literatury - kwadratowe.
Rysunki i tabele nie mogą być skanowane!!!
Elementy rysunków wykonywanych w MS
Word powinny być zgrupowane.
W wykresach pochodzących z MS Excel przy
dużej liczbie danych zamiast kolorów należy
używać wypełnienia deseniem.
Szablon artykułu znajduje się na stronie:
http://www.pszw.edu.pl/

