
 

 

Katedra Zarządzania Jakością 

 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
 

Zaprasza na 

 

XI Krajową i III Międzynarodową  Konferencję Naukową  

 
pt.: 

 

 

oraz 

 

 

i 
 

 

Kraków, 9-10 czerwca 2022 r. 
Konferencja zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej 

 (stacjonarnej i zdalnej) 

 
Przewodniczący Konferencji - Prof. UEK dr hab. Joanna Dziadkowiec 

Sekretarze Konferencji - dr inż. Urszula Balon (kontakt dla gości krajowych), 

dr inż. Magdalena Niewczas – Dobrowolska (kontakt dla gości zagranicznych)  
Koordynator – mgr inż. Justyna Pustelak  
   

  
 



 

 

 Zarządzanie jakością 

 Jakość i bezpieczeństwo produktów i usług 

 Jakość i bezpieczeństwo żywności 

 Zarządzanie ryzykiem 

 Zachowania konsumentów 

 Jakość życia  

 Zrównoważony rozwój 

 Branżowe systemy zarządzania 

 Jakość zarządzania 

 Jakość usług 

 Metody i techniki zarządzania jakością 

 Ciągłe doskonalenie  

 Systemowe zarządzanie jakością 

 Zintegrowane systemy zarządzania 

 Współczesne koncepcje zarządzania 

 Czynnik ludzki w systemach 

 Systemy zarządzania wobec kryzysu 

 Klient wewnętrzny i zewnętrzy organizacji 

 Zarządzanie wiedzą 

 Kultura organizacyjna w zarządzaniu 

 Ekonomiczne aspekty jakości 

 

Zakres nie ogranicza się tylko do tych wskazanych zagadnień 

 

 do 15 stycznia 2022 r. zgłoszenie uczestnictwa 

 do 15 lutego 2022 r. przesłanie abstraktu 

 do 28 lutego 2022 r. potwierdzenie przyjęcia abstraktu 

 do 31 marca 2022 r. termin przesłania artykułu naukowego  

(sformatowany zgodnie z wymaganiami podanymi na stronie www) 

 do 31 marca 2022 r. termin wniesienia opłaty  

Wystąpienia w formie prezentacji lub posterów mogą zostać przygotowane w języku polskim 

lub języku angielskim. 

 

 

 rozdział w monografii (20 pkt wg MNiSW) – j. polski lub j.ang 

 wydawnictwo konferencyjne (do indeksowania w Web of Science) – j.ang. 



 

 

 

 950 zł udział w konferencji z publikacją; opłata obejmuje: udział w konferencji, 

publikację (opcja wybrana przez uczestnika), certyfikat udziału w konferencji, 

certyfikat publikacji, certyfikat wystąpienia na konferencji, poczęstunek w przerwie 

kawowej, lunch  

 500 zł udział online w konferencji z publikacją;  opłata obejmuje: udział w 

konferencji, publikację (opcja wybrana przez uczestnika), certyfikat udziału w 

konferencji, certyfikat publikacji, certyfikat wystąpienia na konferencji  

 450 zł Sesja Młodych Naukowców (doktoranci); opłata obejmuje: udział w 

konferencji, publikację (opcja wybrana przez uczestnika), certyfikat udziału w 

konferencji, certyfikat publikacji, certyfikat wystąpienia na konferencji – udział 

stacjonarny lub online 

 100 zł opłata za przekroczenie limitu 22.000 znaków typograficznych w publikacji, opłata za 

każdy kolejny rozpoczęty 1 tys. znaków ponad limit 
 

 

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać 

wypełniając formularz na stronie Konferencji: 

qffq.syskonf.pl 
Kontakt mailowy: qffq@uek.krakow.pl, balonu@uek.krakow.pl 

 

 

Dr hab. Joanna Dziadkowiec, prof. UEK – przewodniczący Konferencji 

Dr inż. Urszula Balon- sekretarz  

Dr inż. Magdalena Niewczas-Dobrowolska - sekretarz  

Dr hab. inż. Piotr Kafel, prof. UEK 

Dr inż. Mariusz Giemza 

Dr inż. Paweł Nowicki  

Mgr inż. Magdalena Szumiło - Kulczycka 

Mgr inż. Justyna Pustelak - koordynator 

 

 

Katedra Zarządzania Jakością 

Ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków 

Tel (012) 293-55-83, 293-55-89 

e-mail: qffq@uek.krakow.pl, balonu@uek.krakow.pl 
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