Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na II ogólnopolską konferencję poświęconą problematyce
zarządzania w administracji publicznej, która odbędzie się w dniach 27/28 listopada 2012r.
Tematyka bieżącej edycji konferencji przekrojowo obejmuje kluczowe obszary
zagadnień związanych z funkcjonowaniem i sprawnością administracji publicznej. Obejmie
ona zarówno problemy jakościowe, jak zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
publicznej, jak również typowo mierzalne, na przykład finanse administracji publicznej.
Pragniemy także zaprezentować najnowsze podejścia do zarządzania w administracji
publicznej w zakresie zarządzania jakością, zarządzania kryzysowego, metod i technik
zarządzania czy wybranych podejść takich jak CAF. Przewidujemy ponadto bloki tematyczne
związane z kształtowaniem efektywności w administracji publicznej oraz ważną operacyjnie
kontrolą i audytem finansowym.
Zależy nam na połączeniu wiedzy i doświadczenia ludzi nauki oraz praktyków, zatem
pragniemy zaprosić na konferencję również osoby profesjonalnie związane z zarządzaniem w
administracji publicznej.
Temat główny konferencji:

„Zarządzanie w administracji publicznej - teoria i praktyka”
Podstawowe bloki tematyczne konferencji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zarządzanie jakością w administracji publicznej
Metoda Common Assessment Framework (CAF) –wdrażanie i rezultaty stosowania
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Finanse administracji publicznej
Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania
Efektywność prowadzonych działań
Kontrola zarządcza i audyty finansowy.
Podsumowanie projektu administracja

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przysłanie zgłoszenia i przekazanie opłaty
seminaryjnej na konto organizatora nie później niż do dnia 10 listopada 2012 roku.
Jednocześnie informujemy, że artykuły nadesłane na adres organizatora do dnia
10 listopada 2012 będą po recenzji opublikowane w zeszycie naukowym.

Konferencja odbywać się będzie w pięknym i sprawdzonym ośrodku MAX w Górach
Opawskich na południu Opolszczyzny w miejscowości Jarnołtówek. Pozytywnie
zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych WSB we Wrocławiu
(6 pkt. Według punktacji MNiSW). Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.wsb.opole.pl w zakładce
działalność naukowa.
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