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15.07.2016

XIII SYMPOZJUM
EKONOMIA – TECHNIKA − ZARZĄDZANIE

TERMINARZ
Nadsyłanie zgłoszeń i streszczeń artykułów
Informacja o akceptacji streszczenia
Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji
Informacja o wyniku recenzji
Wniesienie opłaty za udział w Sympozjum
Nadsyłanie poprawionych artykułów do druku

nt. EKONOMICZNE I TECHNICZNE WYZWANIA
ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO KRAJU I REGIONÓW
Połączone z obchodami
15 lecia Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechniki Świętokrzyskiej

MIEJSCE SYMPOZJUM
Best Western Grand Hotel****
ul. H. Sienkiewicza 78
25 – 501 Kielce
Tel. + 48 41 3655000
hotel@grandhotelkielce.pl
www.grandhotelkielce.pl
Hotel położony jest w centrum Kielc, w pobliżu dworca kolejowego i autobusowego.
W obiekcie znajduje się centrum fitness, spa oraz gabinet odnowy biologicznej.
Uczestnicy Sympozjum dokonują we własnym zakresie rezerwacji i opłaty za pokój.
Rezerwacje dokonywane na hasło: „Sympozjum Politechnika” uprawniają do skorzystania
ze specjalnie wynegocjowanych cen:
 pokój 1-osobowy 170 zł/doba/pokój ze śniadaniem;
 pokój 2-osobowy 105 zł/doba/osoba ze śniadaniem;
 pokój 3-osobowy 80 zł/doba/osoba ze śniadaniem.

Kielce, 29 – 30 września 2016

RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM
29.09.2016r. (czwartek)
10:00 - 12:00 Rejestracja uczestników
12:00 - 13:00 Obiad
13:00 - 18:00 Obrady
19:00 Uroczysta kolacja

30.09.2016r. (piątek)
8:00 - 9:00 Śniadanie
9:00 - 13:00 Obrady
13:00 Zakończenie Sympozjum
13:00 - 14:00 Obiad

ORGANIZATORZY
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO
www.sympozjum.tu.kielce.pl

PATRONI

JM Rektor
Politechniki Świętokrzyskiej

Wojewoda Świętokrzyski
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ATRACJE REGIONU












Sympozjum odbędzie się w Kielcach. Według pierwszych wzmianek prawa miejskie osada otrzymała
w 1260 r. Pomimo najazdów tatarskich w 1364 r. nadano miejscowości lokację według prawa
magdeburskiego. Od tego czasu Kielce uznawane były za miasto biskupie.
W przeszłości około XI i XII w. znaczną część terytorium, na południe od Gór Świętokrzyskich,
przekazano biskupom krakowskim – wówczas najbogatszym suwerenom w Polsce. W 1493 r.
kardynał Fryderyk Jagiellończyk ofiarował miastu herb składający się ze złotych liter C.K. (Civitas
Kielcensis – społeczność Kielc) oraz korony umieszczonych na czerwonym tle. Współcześnie Kielce
są stolicą województwa świętokrzyskiego usytuowanego w centrum najstarszych gór Europy. Miasto
jest jedynym na Starym Kontynencie, miejscem posiadającym w swych granicach aż pięć
rezerwatów przyrody (Ślichowice, Kadzielnia, Biesak, Wietrznia) oraz jeden rezerwat krajobrazowy
(Karczówka). Do najważniejszych atrakcji Kielc i okolic należy zaliczyć:
 Pałac Biskupów Krakowskich wzniesiony w latach 1637-1644 z inicjatywy biskupa krakowskiego
Jakuba Zadzika. Zakwalifikowany do najwyższej klasy - grupy "0" (w dawnej klasyfikacji) zabytków.
Uznany za najcenniejszy z dotychczas zachowanych przykład polskiej rezydencji z epoki Wazów;
 Kadzielnia ścisły rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 0,6 ha utworzony w 1962 r.
Utworzony z dewońskich wapieni stromatoporowo–koralowcowych przykrytych wapieniami
marglistymi;
 Święty Krzyż usytuowany na Łysej Górze symbol Gór Świętokrzyskich. W klasztorze
wzniesionym na miejscu kultu pogańskiego znajdują się relikwie Krzyża Świętego przechowywane
w Kaplicy Oleśnickich;
 Jaskinia Raj najpiękniejsza jaskinia krasowa w Polsce wpisana na światową listę dziedzictwa
UNESCO. Wyróżnia się bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych. Posiada
skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu.








TECHNIKA
rola inżynierii produkcji w rozwoju gospodarczym;
organizacja i zarządzanie produkcją;
efektywność, produktywność i organizacja przedsiębiorstw;
zarządzanie innowacjami, jakością, wiedzą produkcyjną, projektami produkcyjnymi;
optymalizacja łańcuchów dostaw;
kształtowanie środowiska pracy, bezpieczeństwo pracy;
prognozowanie, systemy wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie;
technologie a rozwój gospodarczy;
maszyny i urządzenie w procesach produkcyjnych;
modelowanie matematyczne w inżynierii produkcji;
technika a środowisko naturalne.
ZARZĄDZANIE
zarządzanie w warunkach zrównoważonego rozwoju;
zarządzanie w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym;
zarządzanie w warunkach metropolizacji przestrzeni i nowych form przestrzennej
organizacji działalności gospodarczej – klastry;
innowacyjne metody zarządzania;
technologie informatyczne w zarządzaniu;
marketing w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i terytorialnymi.

JĘZYK SYMPOZJUM
Oficjalnym językiem wygłaszanych i publikowanych referatów jest polski i angielski

ZAKRES TEMATYCZNY SYMPOZJUM
EKONOMIA
procesy transformacji i integracji gospodarczej w Europie i na świecie;
Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań i uwarunkowań rozwojowych;
doświadczenia i rezultaty transformacji polskiej gospodarki;
infrastruktura a rozwój społeczno-gospodarczy;
kapitał ludzki i społeczny w procesach wzrostu i rozwoju gospodarczego;
regionalne i przestrzenne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego;
finansowe mechanizmy i instrumenty w procesach wzrostu i rozwoju społecznogospodarczego;
 makro- i mikroekonomiczne aspekty oceny efektywności procesów wzrostu i rozwoju
gospodarczego;
 metody i narzędzia analizy procesów wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego.








KOMITET ORGANIZACYJNY
dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk, Przewodniczący
dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk, Wiceprzewodniczący
dr hab. Wacław Gierulski, prof. PŚk, Wiceprzewodniczący
dr Małgorzata Sztorc, Sekretarz
dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk
mgr Ilona Dziedzic-Jagocka
mgr inż. Michał Major
mgr inż. Bożena Skarżyńska
mgr Agnieszka Szczepaniak
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Rodzaj wpłaty

KOMITET NAUKOWY
dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk, Przewodniczący
dr hab. Wacław Gierulski, prof. PŚk, Wiceprzewodniczący
dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk, Wiceprzewodniczący
dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk, Wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Krzysztof Grysa, Politechnika Świętokrzyska
prof. dr hab. Liubov Kovalska, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku
prof. dr hab. Vasyl Lipczuk, Politechnika Świętokrzyska
prof. dr hab. Andrzej Okniński, Politechnika Świętokrzyska
prof. dr hab. Aleksander Oksanycz, Politechnika Świętokrzyska
prof. dr hab. Arkadiusz Płoski, Politechnika Świętokrzyska
prof. dr hab. Nataliia Riznyk, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku
prof. dr hab. Jerzy Stadnicki, Politechnika Świętokrzyska
prof. dr hab. Iryna Vakhovych, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku
prof. dr hab. Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Jozef Zajac, Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk
dr hab. Jan Bednarczyk, prof. PŚk
dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk
dr hab. Ewa Grzegorzewska-Ramocka, prof. PŚk
dr hab. Sylwia Hożejowska, Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Bożena Kaczmarska, Politechnika Świętokrzyska
dr hab. Stanisław Meducki, prof. PŚk
dr hab. Marzena Nowakowska, Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚk
doc. PhD Iveta Simberova, Brno University of Technology
doc. Ing. PhD Stanislav Skapa, Brno University of Technology
dr hab. inż. Janusz Tuśnio, Politechnika Świętokrzyska

Wysokość wpłaty
do 15.07.2016
492 PLN
110 EUR
200 PLN

Wysokość wpłaty
po 15.07.2016
590 PLN
135 EUR
240 PLN

Dla uczestników krajowych
Dla uczestników zagranicznych
Publikacja artykułu bez udziału
w Sympozjum
Osoba towarzysząca
350 PLN
400 PLN
Dla studentów (30.09.2016, 1 dzień)
150 PLN
180 PLN
Dane do przelewu na konto Fundacji: Bank Pekao SWIFT/BIC No. PKOPPLPW, Nr konta:
16 1240 1372 1111 0010 6645 4758
Z dopiskiem: ETZ, Imię i Nazwisko Uczestnika
Opłata uwzględnia:
 monografię zawierającą artykuły zaakceptowane do druku,
 udział w sesjach Sympozjum,
 obiad, uroczystą kolację, przekąski,
 udział w części artystycznej.
W przypadku rezygnacji z udziału w Sympozjum przed 2 września 2016, można uzyskać
zwrot 80% wpłaconej kwoty.
NOCLEG
 Uczestnik samodzielnie dokonuje rezerwacji i odpłatności za nocleg.
SEKRETARIAT SYMPOZJUM
Małgorzata Sztorc
Politechnika Świętokrzyska
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
sympozjum@tu.kielce.pl
www.sympozjum.tu.kielce.pl
Tel. 607566781
Tel. +48 41 3424440

PUBLIKACJA
Artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w monografii naukowej
(artykuł w języku polskim 4 pkt., artykuł w języku angielskim 5 pkt.)

ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ
Michał Major
mmajor@tu.kielce.pl
Tel. + 48 41 3424685

REJESTRACJA I OPŁATA ZA UDZIAŁ W SYMPOZJUM
Warunkiem udziału w Sympozjum jest zarejestrowanie się na stronie
www.sympozjum.tu.kielce.pl oraz dokonanie następującej wpłaty do 15.07.2016 r.:
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www.sympozjum.tu.kielce.pl

