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Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w VIII 

Międzynarodowej Konferencji ENTIME. Konferencja ma na celu integrację środowiska naukowego z 

praktykami życia gospodarczego - z przedsiębiorcami i przedstawicielami środowisk doradztwa biznesowego. 

Mamy nadzieję, że wydarzenie to stanie się dobrym miejscem wymiany poglądów, prezentacji wyników badań o 

charakterze zarówno koncepcyjnym, teoretycznym oraz empirycznym, które przyczynią się do pogłębienia 

wiedzy w danym obszarze. 

W roku 2019 partnerem konferencji będzie European Council for Small Business and Entrepreneurship 

 
 

Goście specjalni 
 

Prof. Wojciech Czakon (Uniwersytet Jagielloński)  
‘A behavioral perspective on network embeddedness’ 

oraz 

Prof. Tomasz Mickiewicz (Ashton University)  

‘Entrepreneurship as Trust’ 

https://www.ecsb.org/


Obszary tematyczne konferencji: 

 Więzi pomiędzy przedsiębiorstwami, sieci oraz kapitał społeczny 

 Odpowiedzialna przedsiębiorczość 

 Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w perspektywie historycznej 

 Technologia, innowacje oraz internacjonalizacja przedsiębiorstw 

 Sukcesja w firmach rodzinnych 

 Przedsiębiorczość a wzrost i rozwój gospodarczy 

 Przedsiębiorczość i jej otoczenie instytucjonalne i ekonomiczne 

 Sukcesy i upadki przedsiębiorstw na konkurencyjnych rynkach, w tym prognozowanie zagrożenia upadłością 

 Jakościowe i ilościowe metody badania przedsiębiorczości 

 Finansowanie przedsiębiorstw oraz zarządzanie finansami przedsiębiorstw 

 Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna 
 

Możliwości publikacyjne: 
Nadesłane wybrane prace, po przejściu pozytywnych recenzji, będą mogły zostać opublikowane w czasopiśmie. 
Decyzja o zakwalifikowaniu artykułu będzie podejmowana przez Radę Programową oraz redakcję, z 
uwzględnieniem profilu danego czasopisma. Lista czasopism współpracujących z konferencją ENTIME 2019 (w 
nawiasie indeksacja oraz język publikacji): 

 

 Eastern European Economics (Impact Factor w 2017: 0,620, angielski) 

 Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (indeksowane w Web of Science, 
angielski), 

 Montenegrin Journal of Economics (indeksowane w Scopus oraz w Emerging Sources Citation Index 
of WoS, angielski), 

 European Journal of Management Issues (przyjęty do włączenia do  ERIH PLUS, angielski), 

 Research on Enterprise in Modern Economy (polski i angielski), 

 Routlege Edited Volume on "Society and Technology" - publikacja planowana na wiosnę 2020. Call 
for Contributions is open 

 
Warunkiem publikacji nadesłanej pracy jest uzyskanie pozytywnej recenzji.  
Wszystkie nadesłane prace powinny być poddane profesjonalnej korekcie językowej. 
Wymogi dotyczące formatowania są dostępne na stronie: http://zie.pg.edu.pl/entime/do-pobrania  
 

Ważne daty: 
14.02.2019 – przesłanie zgłoszeń i abstraktów 
20.02.2019 – informacja na temat akceptacji bądź odrzucenia abstraktów 
28.02.2019 – termin płatności 
28.02.2019 – termin przesłania artykułu 
05.04.2019 – termin przesłania prezentacji  
11-12.04.2019 – termin konferencji 
 
Rejestracja: 
W celu rejestracji na konferencję prosimy wypełnić formularz dostępny pod adresem:  
https://ekontakt.zie.pg.gda.pl/Entime/registration.php 
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