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Miejsce konferencji 

Konferencja odbędzie się on-line z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej 

Serdecznie zapraszamy  
do wzięcia udziału  

w konferencji 

XIV Konferencja Naukowa 

Multimedia w Biznesie i Administracji 

Technologie ICT we współczesnym zarządzaniu
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prof. dr hab. Agnieszka Sopińska 
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Kalendarium 
26 lutego 2021 – termin nadsyłania zgłoszeń i pełnych tekstów artykułów 
(w języku angielskim lub polskim). 
10  marca  2021 – przekazanie autorom informacji o zakwalifikowaniu artykułów. 
15 marca 2021 – termin nadsyłania wersji ostatecznej artykułów z uwzględnieniem 
sugestii recenzentów. 
15 marca 2021 – ostateczny termin dokonania wpłaty za uczestnictwo w konferencji 
(jest to warunek opublikowania referatu). 

Informacje dla autorów 
Zgłoszone artykuły, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii, w języku 

polskim lub angielskim (Lista MNiSW, 20 pkt.) 
Szczegółowe wskazówki dla autorów zamieszczone są pod adresem: 

https://www.multimediawbiznesie.pl/wymogi-edytorskie-pl.doc 
Wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie "Przegląd Organizacji" 

(Lista MNiSW, UIC:200243 - 40 pkt.) 

dr hab. inż. Klaudia Smoląg, prof. PCz 
Sekretarz Naukowy 

dr inż. Edyta Kulej-Dudek 
Przewodnicząca Rady Programowej 

 

Tematyka konferencji  

Celem cyklicznie organizowanej konferencji jest prezentacja najnowszych trendów i technologii, 
umożliwiających rozwiązywanie problemów z zakresu organizacji i zarządzania współczesnymi 
organizacjami. Kładąc duży nacisk na rozwijanie współpracy między ośrodkami i przedstawicielami 
biznesu, inicjujemy nowe naukowo-badawcze kontakty. W ramach konferencji zostanie zorganizowany 
panel dyskusyjny nt. współczesnego zarządzania z wykorzystaniem ICT, w których wezmą udział 
reprezentanci wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. 
Zapraszamy do przygotowania referatów obejmujących następującą tematykę: 

1. Zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym  

2. Zarządzanie informacją i wiedzą 

3. Multimedialne technologie informacyjne 

4. ICT w korporacjach globalnych i administracji 

5. Analiza procesów biznesowych 

6. Innowacje i transfer technologii 

7. Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji 

8. Digitalizacja łańcuchów dostaw 

9. Cyfryzacja działalności gospodarczej  

10. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

11. Wyzwania Przemysłu 4.0 

12. Wykorzystanie technologii Blockchain 

Rejestracja uczestników konferencji 

Zgłoszenie udziału oraz teksty referatów prosimy przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: 
konferencja@multimediawbiznesie.pl 

Karta zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej konferencji: 
https://www.multimediawbiznesie.pl/uczestnictwo.htm 

Koszty konferencji 
opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji oraz materiały konferencyjne                                                

(w tym monografię) 350 zł 

dodatkowy koszt publikacji w czasopiśmie Przegląd Organizacji wynosi 500 zł 

Specjalna bonifikata dla doktorantów – opłata konferencyjna wynosi tylko 200 zł 

Wpłatę należy dokonać na konto bankowe PKO II O/Warszawa nr: 

18124010241111001002534092  

z dopiskiem „Multimedia” 

 


