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18.05.2023 r. (czwartek)
sesja naukowa studencka
 
24.05.2023 r. (środa)
sesje naukowe i eksperckie (1)
 
25.05.2023 r. (czwartek) 
sesje naukowe i eksperckie (2)



 

• Zarządzanie finansami
• Zarządzanie informacjami, wiedzą i kapitałem intelektualnym
• Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
• Zarządzanie jednostkami sektora publicznego
• Zarządzanie kapitałem ludzkim
• Zarządzanie logistyką
• Zarządzanie ryzykiem
• Zarządzanie w sektorze medycznym
• Zarządzanie w sektorze turystycznym i rekreacyjnym
• Zielone innowacje (produktowe) w osiąganiu przewagi 

konkurencyjnej przedsiębiorstw 

www.cmq.uek.kra
kow.pl

Wydarzenia w ramach konferencji

1. Sesje plenarne polsko- i anglojęzyczna
 Konferencję rozpoczną sesje plenarne w języku angielskim i polskim. W ramach tych sesji prezentowane będą wybrane referaty krajo-

wych i zagranicznych uczestników.
2. Sesja międzynarodowa anglojęzyczna
 Planuje się zorganizowanie sesji międzynarodowej, do której zaproszeni zostaną badacze z  zagranicznych jednostek naukowych 

oraz  praktycy z międzynarodowych podmiotów gospodarczych i organizacji.
3. Naukowe sesje tematyczne
 W ramach konferencji planowane jest zorganizowanie naukowych sesji tematycznych.  Podczas tych sesji będzie istniała 

możliwość prezentacji wybranych referatów oraz udział w panelu dyskusyjnym. Planowane jest również zorganizowanie 
odrębnej sesji doktoranckiej.

4. Panele eksperckie
 Zorganizowane zostaną spotkania praktyków, podczas których prowadzone będą panele dyskusyjne w  obrębie najważniejszych 

krajowych i zagranicznych tematów gospodarczych. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród prelegentów, 
jak i uczestników, wywołując kreatywną dyskusję. Planowane jest zorganizowanie dziesięciu paneli tematycznych.

5. Panel Biznes-Nauka
 Planowane jest zorganizowanie panelu umożliwiającego prezentację osiągnięć pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

w zakresie projektów badawczych implementowanych do praktyki gospodarczej.
6. Panel Gospodarka 4.0
 W  ramach konferencji zorganizowany będzie panel poświęcony prezentacji najnowszych rozwiązań w  świecie przemysłu i  usług,  

przygotowany przez zaproszonych gości.
7. Sesja studencka
 W ramach konferencji odbędzie się część przeznaczona dla studentów uczelni krajowych i zagranicznych. Owocem tych sesji będzie 

odrębna monografia z wykazu MEiN, zbierająca dorobek uczestników sesji studenckiej. Ważnym elementem części studenckiej konfe-
rencji będzie sesja posterowa, dająca młodym naukowcom możliwość prezentacji wyników prowadzonych badań i dyskusji. Wydana tu 
zostanie anglojęzyczna publikacja w formie e-booka. Problematyka sesji posterowej i nadsyłanych artykułów będzie koncentrować się 
wokół szeroko pojętych zagadnień związanych z zarządzaniem innowacjami w regionie.

Główne obszary tematyczne konferencji

• Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych
• Controlling i rachunkowość w zarządzaniu organizacjami
• Cyfrowe miejsca pracy – moda czy trend ?
• Gospodarka o obiegu zamkniętym – szanse i wyzwania
• Komercjalizacja badań naukowych
• Marketingowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem
• Modele biznesowe przyszłości
• Rozwój biznesu po pandemii COVID-19
• Systemy informacyjne i informatyczne w zarządzaniu
• Sztuczna inteligencja w Przemyśle 4.0
• Współpraca Nauka-Biznes



Ramowy program konferencji

18.05.2023  /czwartek/ 
Sesja studencka: Zarządzanie innowacjami w regionie
 
09:45-10:00 Sesja inauguracyjna konferencji studenckiej
10:00-11:15 Prezentacja posterów
11:30-13:00 Prezentacja referatów i artykułów naukowych
13:00 Sesja zamykająca konferencję studencką 

24.05.2023  /środa/ 
09:00-09:30 Sesja plenarna – rozpoczęcie konferencji
09.30-11.00 Obrady plenarne w języku polskim
11.15-12.45 Obrady plenarne  w języku angielskim (sesja międzynarodowa)
13.30-15.00 Panele eksperckie cz.1
15.15-16.45 Obrady w naukowych sesjach tematycznych cz.1
15.15-16.45 Panel Gospodarka 4.0

25.05.2023  /czwartek/
09.00-10.30 Panele eksperckie cz.2
10.45-12.15 Obrady w naukowych sesjach tematycznych cz.2
10.45-12.15 Panel Biznes – Nauka
12.15 Sesja plenarna – zamknięcie konferencji

Koszt oraz termin wpłaty

Opłaty konferencyjne:
700 zł Opłata obejmuje: udział online w konferencji, publikację w punktowanym wydawnictwie  monograficznym 
  z listy MEiN (20 pkt.) lub w czasopiśmie naukowym (70 pkt. i 40 pkt.), certyfikat udziału w konferencji, certyfikat   
  publikacji, certyfikat wystąpienia na konferencji.
200 zł Opłata obejmuje: udział online w konferencji, możliwość wystąpienia, certyfikat udziału w konferencji. 
0 zł    Oferta dla pracowników naukowych Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK, którzy nie podsiadają uczelnianych  
  lub zewnętrznych środków finansowych. 
 
Do opłat konferencyjnych doliczany będzie podatek VAT 23%. Uczestnik może być zwolniony z VAT, jeśli złoży stosowne 
oświadczenie dostępne na stronie konferencji https://cmq.uek.krakow.pl/ 

Wpłaty prosimy kierować do dnia 10 maja 2023 na konto:
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Nr rachunku: 96 1600 1013 1821 3894 5000 0005
SWIIFT: PPABPLPK (BNP Paribas Bank Polska S.A.)

W tytule przelewu prosimy podać: CMQ2023-Imię_Nazwisko



Patronat 
honorowy

Patroni 
medialni

Publikacja konferencyjna
Prace powstałe na podstawie referatów, przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi, po uzyskaniu pozytywnych recenzji 
zostaną opublikowane jako rozdziały polsko- oraz  anglojęzycznych monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa 
zamieszczone w wykazie MEiN (20 pkt. rozdział) Monografie ukażą się do końca 2023 roku. Rekomendujemy nadsyłanie tekstów 
do monografii o  objętości do 24 tys. znaków typograficznych. Istnieje także możliwość publikacji artykułu w partnerskich 
czasopismach naukowych:  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie (Cracow Review of Economics 
and Management) (70 pkt. ISSN 1898-6447)  Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (40 pkt. eISSN 2353-7663)  
 Managerial Economics (40 pkt. ISSN 1898-1143, e-ISSN 2353-3617)   Organization and Management, (40 pkt. ISSN 0137-5466, 
e-ISSN 2300-2530)  Public Governance  (40 pkt. ISSN 1898-3529, e-ISSN:2658-1116)   Social Entrepreneurship Review (SER) 
(40 pkt.,  ISSN 2720-7277).

 Informacje organizacyjne
Gotowe prace (w języku polskim lub angielskim) prosimy przesyłać do dnia 10 maja 2023 r.  
Na stronie internetowej konferencji https://cmq.uek.krakow.pl/ znajdują się szczegółowe informacje dotyczące 
kwestii merytorycznych i formalnych.

Kalendarium konferencji
TERMIN DZIAŁANIA
31.03.2023 Zgłoszenie udziału w konferencji
31.03.2023 Zgłoszenie tytułu publikacji i jego streszczenia
04.04.2023 Informacja o kwalifikacji zgłoszonych prac
10.05.2023 Ostateczny termin uregulowania opłaty konferencyjnej
10.05.2023 Nadsyłanie pełnych tekstów do publikacji (w języku polskim lub angielskim) 
18.05.2023   Obrady konferencji studenckiej CMQ2023  
24-25.05.2023 Obrady XV Międzynarodowej Konferencji CMQ2023
31.12.2023 Wydanie monografii konferencyjnych

www.cmq.uek.krakow.pl
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