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CEL
I
TEMATYKA
KONFERENCJI

Konferencja jest poświęcona przede wszystkim uczczeniu zasług i osoby Pana
prof. dr hab. h.c. Witolda Kieżuna – uczonego z wybitnym w skali
międzynarodowej dorobku naukowym w zakresie nauk o organizacji i
zarządzaniu, kontynuatorowi polskiej myśli prakseologicznej, mającego
międzynarodowe dokonania w zakresie teorii i praktyki funkcjonowania
administracji oraz zarządzania publicznego.
Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji na temat, między innymi,
zarządzania opartego na analizie potrzeb i zagrożeń, formułowaniu
odpowiednich strategii dostosowania i zmian, a także kontrolowaniu
skuteczności przyjętych rozwiązań. Szczególny nacisk zostanie położony na
omówienie roli i znaczenia ewaluacji jako niezwykle ważnego instrumentu
refleksyjnego zarządzania.
Konferencja „Między poznaniem a metodą – dylematy refleksyjnego
zarządzania” została objęta patronatem honorowym przez Komitet Nauk
Organizacji i Zarządzania PAN., a odbywa się w wyjątkowym, bo jubileuszowym
dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - 650 roku akademickim.

PUBLIKACJA
ARTYKUŁÓW

W zamierzeniu organizatorów tematyka konferencji ma stać się inspiracją
do naukowej refleksji, której efektem będą publikacje naukowe dotyczące
refleksyjnego zarządzania.
Dorobek konferencji zostanie wprowadzony zarówno do
obiegu krajowego, jak i międzynarodowego. W związku z tym nadesłane prace
opublikowane będą jednocześnie w języku polskim w wydawnictwie ISP UJ oraz
w języku angielskim w zagranicznym wydawnictwie z opcją „open access”.
Renoma wydawnictwa Chartridge Books Oxford gwarantuje bardzo wysoki
poziom publikacji.

Informacje edytorskie znajdują się na stronie
http://www.isp.uj.edu.pl/refleksyjne
Pełny tekst referatu należy przygotować w języku polskim i w języku angielskim
(streszczenie tylko w języku polskim)
Autorzy nie otrzymują honorarium za zgłoszone referaty i opublikowane teksty.

KOMITET
NAUKOWY

HONOROWY KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. h.c. Ryszard Borowiecki
Prof. dr hab. h.c. Witold Kieżun
Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg
Prof. dr hab. h.c. Bogdan Nogalski

RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: prof. dr hab. Barbara Kożuch
Wice przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

KALENDARIUM
PRZYGOTOWAŃ
KONFERENCJI

do 15 kwietnia 2014 r. - przesłanie karty zgłoszenia z dołączonym do niej
tytułem i streszczeniem w języku polskim referatu (pocztą tradycyjną, faksem na
numer 12 6645859 lub pocztą elektroniczną w postaci załącznika do e-maila na
adres konferencja.isp@uj.edu.pl
Streszczenie powinno zawierać od 2500 do 3500 znaków.

do 23 kwietnia 2014 r. - przesłanie uczestnikom drogą mailową
informacji o akceptacji zgłoszenia

do 28 kwietnia 2014 r. - przedstawienie i opublikowanie na stronie
ISP UJ – www.isp.uj.edu.pl programu konferencji

do 7 maja 2014 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej na konto bankowe
podane w formularzu karty uczestnictwa

do 30 września 2014 r. - przesłanie pełnego tekstu artykułu
Przyjmowane będą wyłącznie prace nieogłoszone drukiem i niezłożone w innych
miejscach

KOSZTY
UCZESTNICTWA

Opłata za pełny udział w konferencji wynosi: 1600 PLN brutto
Opłata konferencyjna obejmuje:
publikację referatu konferencyjnego jako rozdziału w monografii zbiorowej
opublikowanej w uznanym zagranicznym wydawnictwie w języku angielskim
publikację referatu konferencyjnego jako rozdziału w serii e-monografie ISP UJ w
języku polskim
udział w programie merytorycznym konferencji
wyżywienie (obiad, przerwy kawowe, uroczysta kolacja)

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania i podróży.

DANE DO PŁATNOŚCI ZA KONFERENCJĘ
Opłaty prosimy wpłacać na konto:
na konto Pekao SA 94 1240 4722 1111 0000 4856 6759 z dopiskiem „Dylematy”

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: mgr Martyna Basaj
Członkowie komitety organizacyjnego:
mgr Bartosz Kożuch
mgr Małgorzata Lisowska

PATRONAT

KONTAKT
Instytut Spraw Publicznych UJ
ul. Prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
mgr Martyna Basaj, e-mail: martyna.basaj@uj.edu.pl (sprawy naukowe i organizacyjne)
mgr Małgorzata Lisowska, e-mail: malgorzata.lisowska@uj.edu.pl (sprawy organizacyjne)
Więcej informacji na http://www.isp.uj.edu.pl/refleksyjne

