Program
XVI Konferencji Pracowników Nauki i Ludzi
Biznesu

Organizacje komercyjne i niekomercyjne
wobec wzmożonej konkurencji
oraz rosnących wymagań konsumentów

19 – 20 czerwca 2017
Tomaszowice, DWÓR

Poniedziałek, 19 czerwca 2017 r.
9.00 – 10.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników – powitalna kawa
11:00 – 12:00 Warsztat Web of Science - Marcin Kapczyński
Strategic Business Manager, Intellectual Property & Science
Thomson Reuters
12:00 – 14:00 Otwarcie Konferencji Naukowej – prof. dr hab. Adam Nalepka,
oraz dr Dariusz Woźniak, dziekan WNSiI
Wystąpienia uczestników i dyskusja - sesja I – sesje prowadzi
dr hab. Kazimierz Śliwa
Modelowanie wzajemnych relacji przedsiębiorstw na zasadach
synergizmu – prof. Zhanna Poplavska i dr Oksana Goshovska
Personnel process in a project – the form and implementation practice
– dr hab. inż. Katarzyna Piwowar-Sulej
Relationships between trust and collaborative culture in the context of
tacit knowledge sharing – dr inż. Wioleta Kucharska
Metody prognozowania we współczesnym zarządzaniu
przedsiębiorstwem – dr inż. Dariusz Grzesica
Kreowanie wartości w procesach - ujęcie sektorowe – dr Natalia
Potoczek
14:00 – 14:30 Lunch
14.30 – 16.30

Wystąpienia uczestników i dyskusja - sesja II – sesje prowadzi
prof. dr hab. Marek Lisiński
Warunki i możliwości zarządzania dynamicznego w klastrze na
przykładzie małego i średniego portu morskiego–
dr Janusz Rymaniak
IV fala zarządzania procesowego – dr Marek Szelągowski
Modern management instruments in local government –
dr Marzena Piszczek
Model zarządzania ryzykiem w fazie formułowania projektu
technologicznego – dr Ludmiła Walaszczyk

16.30 – 17.00 Przerwa na kawę
17.00 – 18.30 Wystąpienia uczestników i dyskusja - sesja III – sesje prowadzi
dr hab. Anna Fornalczyk
Wybrane problemy asymetrii informacji dla uczestników rynku
kapitałowego – mgr Ewelina Pawłowska-Szawara
Kształtowanie kariery pracownika utalentowanego –
dr Anna Mazurkiewicz
Partycypacja bezpośrednia pracowników w procesie zmian
organizacyjnych – komunikat z badania – dr Katarzyna
Szelągowska-Rudzka
Does accountability influence innovation? – mgr Joanna WójcikBubała, dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz i mgr Martyna Jacenko
Analiza metod konkurencji banków komercyjnych w opinii klientów
detalicznych – dr Gabriela Gurgul
18:30 – 0:00

Kolacja grillowa (grill na zewnątrz)

Wtorek, 20 czerwca 2017 r.
08:00 – 09:00

Śniadanie dla uczestników nocujących w hotelu

09:00 – 11:00

Wystąpienia uczestników i dyskusja - sesja IV – sesje prowadzi
dr hab. Grażyna Leśniak-Łebkowska
General research profiling for the concept of a learning organization–
dr Andrzej Lis
Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach
rodzinnych w świetle badań empirycznych – dr inż Ewa WięcekJanka, dr hab inż. Magdalena K. Wyrwicka, mgr Dorota
Jaźwińska i dr Marcela R. Contreras Loera
How to build competitive edge through corporate social responsibility in
SMEs - comparison analysis of Polish and Danish enterprises –
dr Monika Zajkowska
The relationships between leadership and corporate social responsibility
– dr Anna Wieczorek-Szymańska, dr Andrzej Lis i dr Barbara
Czerniachowicz
Participation of communes in network cooperation - dr Marcin Flieger

11:00 – 11:30 Przerwa na kawę
11.30 – 13:30 Wystąpienia uczestników i dyskusja - sesja V – sesje prowadzi
dr hab. Mieczysław Morawski
Biznesowe usługi wiedzochłonne – charakterystyka, zakres i ujęcie
sektorowe – mgr Joanna Bohatkiewicz, dr hab. Marta Gancarczyk
i dr Ivano Dileo
When an industry is reaching maturity – challenges for value capture –
dr hab. Marta Najda-Janoszka
Współpraca technologiczna przedsiębiorstw i Instytucji Otoczenia
Biznesu – dr Zofia Gródek-Szostak, dr hab. inż. Anna SzelągSikora i dr Maros Korenko
Ścieżki innowacyjności w klastrach branżowych –
dr Jacek Gancarczyk i dr Juraj Tej
Ochrona danych osobowych pacjentów w podmiotach opieki zdrowotnej
– rola instytucji – mgr Wojciech Krówczyński i dr hab. Marta
Gancarczyk
13.30 – 14.30 Obiad
14:30 – 16:00 Wystąpienia uczestników i dyskusja - sesja VI – sesje prowadzi
dr hab. Marta Gancarczyk
The role of CSR in corporate social capital creation – dr Justyna
Berniak-Woźny i dr Daniela C. Wilks
Media społecznościowe jako źródło wiedzy o klientach – potencjał i
zagrożenia – dr Sebastian Kopera
The comparison of SWOT results among Polish regions. RPO's case
studies – dr Justyna Sokołowska-Woźniak i dr Dariusz Woźniak
Problemy dostarczania usług parkingowych w strefach płatnego
parkowania na przykładzie miasta Kraków – mgr Krzysztof Drabek
Podsumowanie i zakończenie 16-ej Konferencji Naukowej

Partnerzy

Kontakt: dr Anna Ujwary-Gil
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University
ul. Zielona 27; 33-300 Nowy Sącz
E-mail: ujwary@wsb-nlu.edu.pl
http://konferencja.jemi.edu.pl/pl/
www.jemi.edu.pl

