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Tematyka konferencji 
Celem konferencji jest prezentacja znaczenia 
procesów zarządzania innowacjami w 
konkurencyjnej i globalnej gospodarce, przed 
którą stawiane są nowe wyzwania. 


Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. 
zagadnienia takie jak:

- innowacje w przemyśle,

- innowacje usługowe,

- zarządzanie strategiczne działalnością 

innowacyjną,

- finansowanie działań innowacyjnych,

- innowacyjność i jakość w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem,

- innowacje społeczne,

- innowacje oszczędne (frugal innovation),

- polityka innowacyjna państwa, UE, na świecie,

- transfer technologii,

- klastry i sieci współpracy na rzecz wsparcia 

innowacyjności,

- internacjonalizacja w zarządzaniu innowacjami.


Nadesłane artykuły zostaną opublikowane  
w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu 
Szczecińskiego „Studia i Prace WNEiZ” - 9 pkt. 
lub w monografii. 

O zakwalifikowaniu publikacji decydują recenzje 
artykułu oraz Rada Programowa Konferencji. 


Wymogi edytorskie znajdują się na stronie: 
 https://wnus.edu.pl/sip/pl/page/maszynopis

Osoby zainteresowane udziałem w sesji 
plakatowej, prosimy o przesłanie projektu plakatu 
do dnia 30.09.2017 r. na adres k.kazojc@wneiz.pl

Informacje o udziale 
Koszt udziału w konferencji z publikacją 
800 zł


Cena zawiera: publikację artykułu, udział  
w szkoleniach, debatach i imprezach 
towarzyszących oraz materiały 
konferencyjne


Koszt udziału w konferencji bez publikacji 
300 zł


Dopłata za współautorstwo artykułu bez 
udziału w konferencji 200 zł


W opłatę nie jest wliczony koszt noclegu 

Zgłoszenia udziału w konferencji do dnia 
31.06.2017 r. pod adresem: 

http://konferencjaziwg.evenea.pl  

Dane do wpłat: 

Stowarzyszenie Instytut Badań nad 
Innowacjami i Przedsiębiorczością


ul. Warszawska 7A/1

73-110 Stargard


Nr rachunku:  
46 1240 3901 1111 0010 6470 3128


W tytule przelewu należy wpisać:  
Udział w konferencji „Zarządzanie 
innowacjami w gospodarce”; Imię  

i nazwisko 

Wniesienie opłaty za udział w konferencji 
do 31.06.2017 r.


Termin nadsyłania artykułów 30.09.2017 r. 
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