Szanowni Państwo,
już po raz trzeci mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Kongres Informatyki Ekonomicznej oraz VII Ogólnopolską Konferencję Naukową
„Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”, które odbędą się w Olsztynie koło Częstochowy
w dniach 24 – 25 października 2019r. Organizatorami tych wydarzeń są Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.
Celem tegorocznego spotkania obok wyborów władz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej jest także wymiana
poglądów i wyników badań naukowych z obszaru zastosowań informatyki w środowisku akademickim, biznesowym, administracji
państwowej i samorządowej. Tematyka tegorocznych obrad będzie ukierunkowana między innymi na zagadnienia takie jak:









Analityka wielkich zbiorów danych, procesów biznesowych i mediów społecznościowych
Ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe uwarunkowania informatyzacji biznesu i administracji
Kierunki i perspektywy zastosowań Internetu w działalności organizacji
Komunikacja elektroniczna i media społecznościowe w organizacji
Metody i narzędzia informatyki ekonomicznej
Podejścia do tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych
Technologie wiedzy w zarządzaniu organizacją
Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie
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III KONGRES INFORMATYKI EKONOMICZNEJ
Kalendarium
30 sierpnia – termin nadsyłania artykułów i zgłoszeń
15 września – recenzje artykułów
15 września – wniesienie opłaty
15 września – nadsyłanie ostatecznych wersji artykułów
Publikacja
Minimalna objętość artykułów to około 20tys. znaków, a maksymalna objętość pracy nie powinna przekraczać
25 tys. znaków. Artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w:
 Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej "Zarządzanie",
 Rozdział w monografii wydanej w Wydawnictwie Naukowym Politechniki Częstochowskiej – język polski
lub angielski.
 Czasopismo Business Informatics, płatne dodatkowo, szczegóły na stronie wydawnictwa:
http://businessinformatics.ue.wroc.pl/?page_id=21
 Rozdział w monografii “Towards Industry 4.0 – current challenges in information systems” wydanej przez
wydawnictwo Springer, płatne dodatkowo 450zł po przyjęciu monografii do druku.
Zgłoszenia udziału w konferencji oraz artykuły należy przesłać na adres e-mail: kontakt@konferencja.czest.pl
Opłaty
Koszty uczestnictwa w kongresie/konferencji wynoszą 650 zł. Opłata obejmuje:
 publikację (artykuł w Zeszytach Naukowych „Zarządzanie” lub rozdział w monografii),
 obiady, śniadanie i uroczystą kolację,
 nocleg,
 udział w imprezach towarzyszących.
Miejsce obrad
Zajazd Jurajski Olsztyn" jest nowym obiektem
gastronomiczno-noclegowym położonym w krainie
białych skał na szklaku Orlich Gniazd u podnóża Ruin
Zamku w Olsztynie. Malownicza okolica przyciąga wielu
turystów zachwycając swoim urokiem o każdej porze
roku.
Dla osób przyjeżdżających pociągiem organizatorzy
zapewniają transport do miejsca konferencji.

ul. Karłowatej Sosny
Olsztyn 42-256
www.jurajskiolsztyn.pl
Więcej informacji oraz program
na stronie kongresu
www.konferencja.czest.pl

