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Bloki tematyczne konferencji
- Główne współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania
- Idea pozytywnego zarządzania w teorii i praktyce zarządzania
- Rola komunikacji w zarządzaniu organizacjami
- Czynniki rozwoju organizacji i sposoby realizacji strategii rozwojowych
- Nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami pracy
- IT w zarządzaniu organizacjami
- Zarządzanie wiedzą oraz innowacjami
- Wykorzystanie metod ilościowych w zarządzaniu

Miejsce konferencji:
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń

Miejsce zakwaterowania:
Hotel ”Filmar”, ul. Grudziadzka 45, 87-100 Toruń,
http://www.hotelfilmar.pl (naprzeciwko WSB).

Ramowy program konferencji
- 15 listopada 2018 r. (czwartek)

– Przyjazd i zakwaterowanie
– Obiad
– Obrady plenarne
– Uroczysta kolacja

- 16 listopada 2018 r. (piątek)

– Obrady plenarne/sesja plakatowa1

– Podsumowanie i zakończenie konferencji
– Obiad

Szczegółowy program konferencji zostanie podany w terminie późniejszym.

1Sesja plakatowa odbędzie się w przypadku odpowiedniego zainteresowania uczestników.



Ważne informacje:
- Termin zgłoszenia uczestnictwa wraz ze streszczeniem referatu: do

14 września 2018 r.

- Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konferencji:
http://www.konferencja.wsb.torun.pl

- Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: do 30 września 2018 r.

- Termin nadsyłania tekstów artykułów do publikacji w TBR:
15 października 2018 r.

- Termin konferencji: 15–16 listopada 2018 r.

Publikacja:
Artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w

Torun Business Review (czasopismo indeksowane w Index Copernicus
ICV: 81.79, BazEkon, OAIster/WorldCat, EconBiz, CEJSH, MNiSW: 8 pkt.).
Artykuły powinny być zredagowane zgodnie z wytycznymi i wymogami
edytorskimi dostępnymi na stronie http://www.tbr.wsb.torun.pl oraz

przesłane w systemie online.

Opłata konferencyjna:
Opłata konferencyjna wynosi 650,00 zł i zawiera koszt uczestnictwa

w konferencji, nocleg, wyżywienie i materiały konferencyjne.
Opłata konferencyjna bez noclegu wynosi 450,00 zł.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a

Bank Pekao SA
35 1240 6478 1111 0000 4948 7925

z dopiskiem: Konferencja Zarządzanie – Imię i Nazwisko Uczestnika.

Kontakt:
konferencja@wsb.torun.pl

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu,
ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń
marcin.blazejowski@wsb.torun.pl
pawel.kufel@wsb.torun.pl
joanna.haffer@wsb.torun.pl
joanna.szalacha@wsb.torun.pl


