
Hybrydowa Konferencja 
Międzynarodowa pt. 
„Współczesne trendy 
w zarządzaniu”

W imieniu władz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zapraszamy do 
udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Współczesne trendy w zarządzaniu”, która 
odbędzie się 29 września 2020 r. w siedzibie Uczelni  - ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin.

Projekt „WySPA internacjonalizacji”, jest współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji 

kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”, realizowany 
w ramach Działania określony we wniosku o do�nansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18
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W trakcie Konferencji planowane jest omówienie 
zagadnień dotyczących:
• zarządzania zasobami ludzkimi w erze świadomości

• świadomych organizacji

• społecznej odpowiedzialności biznesu

• zarządzania strategicznego i współczesnego modelu biznesowego

• zarządzania procesowego

• zarządzania tożsamością organizacyjną

• marketingowego aspektu zarządzania organizacjami

• zastosowania informatyki w zarządzaniu

• nowoczesnego systemu logistycznego

Konferencja będzie podzielona na 3 obszary tematyczne:
1. Zarządzanie organizacjami

2. Ekonomiczny i finansowy aspekt zarządzania organizacjami

3. Inżynieria w zarządzaniu

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną 

w Polsce i na świecie Organizatorzy podjęli decyzję 

o organizacji Konferencji w formule hybrydowej. 

Oznacza to, iż Uczestnik/czka może dokonać 

wyboru sposobu uczestnictwa:

a. czynny udział osobiście w siedzibie WSPA

(ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin)

b. czynny udział on-line za pomocą 

oprogramowania Google Meet (pełnoprawny 

udział w konferencji z możliwością wystąpienia)

c. bierny udział jako Obserwator (transmisja 

obrad konferencji za pomocą kanału Uczelni 

na YouTube) – bez możliwości wystąpienia

Uczestnik decyduje o formule, która jest dla 

niego bardziej odpowiednia!

Konferencja hybrydowa – NOWOŚĆ!

Dla kogo? 
Naukowcy, przedsiębiorcy, praktycy biznesu, doktoranci, zarówno z otwartym jak i bez otwartego przewodu doktorskiego; 

młodzi naukowcy z tytułem doktora, magistranci chcący budować już teraz swój dorobek naukowy, by kontynuować naukę 

na studiach doktoranckich.

W konferencji wezmą udział także przedstawiciele uczelni partnerskich WSPA:

Mednarodna Fakulteta za Druzbene in Poslovne Studije Zavod – Słowenia 

Instituto Politecnico de Setubal – Portugalia 

Technische Hochschule Deggendorf – Niemcy



W przypadku dodatkowych pytań prosimy 

o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy: 

Telefon: +48 81 45-29-440

  +48 81 45-29-415

E-mail: konferencja-zarzadzanie@wspa.pl 

PYTANIA

Projekt „WySPA internacjonalizacji”, jest współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji 

kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”, realizowany 
w ramach Działania określony we wniosku o do�nansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18
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Terminarz:
Rejestracja zgłoszeń i wystąpień – od 01.03.2020 r. do 31.07.2020 r.

Przewidujemy udział osób z wystąpieniem lub bez wystąpienia.

Skład Komitetu Naukowego:

Prof. Johann Nagengast (Niemcy)

Dr Valerij Dermol (Słowenia)

Prof. Bogusława Sardinha (Portugalia)

Prof. Maria Rosario Rodrigues (Portugalia)

Prof. Piotr Witkowski (Polska)

Prof. Mariya Fleychuk (Ukraina)

Prof. Artur Paździor (Polska)

Prof. Anna Zarębska (Polska)

Prof. Grzegorz Wójcik (Polska)

Dr hab. Marzena Nowakowska (Polska)

Dr inż. Sławomir Luściński (Polska)

Dr Marcin Nowak (Polska)

Dr Ewa Sikora-Chołody (Polska)

Dr Maria Mazur (Polska)

Dr Marcin Smolira (Polska)

Mgr Paweł Prokop (Polska)

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:
Dr Maria Mazur - Prorektor Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 

Przewodnicząca Komitetu

Dr inż. Dariusz Dobrowolski

Mgr Małgorzata Orzeł

Mgr Jacek Lis

Mgr Arkadiusz Gwarda

Mgr Patrycja Grabowska

Mgr Justyna Orzechowska 

Publikacje:
Po konferencji zostanie opracowana publikacja pokonferencyjna w wersji polskiej i angielskiej.

Koszty: 
Uczestnictwo w konferencji jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

Koszt transportu i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Organizator dysponuje listą najbliżej usytuowanych hoteli.

Zapewniamy tłumaczenia symultaniczne z języka angielskiego na polski

i z polskiego na angielski oraz tłumacza języka migowego.

Zgłoszenie: 
Aby zgłosić swój udział, należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www Konferencji: 

https://konferencja.wspa.pl

Dodatkowe informacje


