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W imieniu władz Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we
Wrocławiu mam przyjemność zaprosić na:

Ogólnopolską Konferencję Naukową nt:
“Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar,
narzędzia”
która odbędzie się w dniach 19-20 października 2011 roku w ośrodku szkoleniowowypoczynkowym „MAX” W JARNOŁTÓWKU - 48-267 Jarnołtówek 32b woj. opolskie.
GPS:N:50°17'17"E:17°25'43".
Osiąganie przez przedsiębiorstwa wysokiej efektywności ekonomicznej jest naczelnym celem
zarządzania. Narzędzia służące temu celowi mają tak charakter finansowy jak i jakościowy,
odnoszący się do poszczególnych elementów systemu zarządzania. Nasza konferencja ma
służyć wymianie poglądów w kwestii uwarunkowań, narzędzi i metod optymalizacji
efektywności zarówno za pomocą metod „twardych” jak i „miękkich”. Zapraszamy na nią
teoretyków i praktyków zarządzania, którzy problemy efektywności rozpatrują z różnych
punktów widzenia. Naszym celem jest możliwie wieloaspektowe rozpoznanie uwarunkowań
efektywności ekonomicznej i możliwości oddziaływania na nią. Artykuły naukowe będą
wydane jako zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, za które zgodnie
z punktacją MNiSW przysługuje autorom 6 pkt.
Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie zgłoszenia i przekazanie opłaty konferencyjnej na
konto organizatora nie później niż do dnia 30 września 2011 roku.
Jednocześnie informujemy, że artykuły nadesłane na adres organizatora do dnia 30 września
2011 roku będą po recenzji opublikowane w zeszycie naukowym WSB Wrocław (6 pkt.
MNiSW).
W załączeniu przesyłamy ramowy program konferencji oraz kartę zgłoszeniową. Więcej
informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.wsb.opole.pl w zakładce działalność
naukowa.
Z wyrazami szacunku,
Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu

Dr Bolesław Goranczewski

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ
“Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia”
Konferencja obejmować będzie następujące moduły tematyczne:
1. Jakościowe determinanty efektywności przedsiębiorstw
2. Finansowe narzędzia kształtowania efektywności ekonomicznej
3. Funkcjonalne narzędzia kształtowania efektywności (marketingowe, logistyczne,
personalne, jakościowe)
4. Efektywność w organizacjach publicznych i społecznych
5. Najlepsze praktyki kształtowania efektywności przedsiębiorstw (studia przypadków)
Komitet Organizacyjny:
1. Radosław Rybczyński
2. Marcin Makówka
3. Krzysztof Sławiński
4. Artur Ogurek
5. Anna Galla
Komitet Naukowy:
1. prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz
2. prof. nadz. dr hab. Marek Bugdol
3. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kaleta
4. prof. nadzw. dr hab. Józef Koziński
5. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos
6. prof. dr. hab. inż. Jaroslav Nenadal
7. dr Bolesław Goranczewski
8. dr Włodzimierz Wudarzewski

