Komunikat nr 1

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000,
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej
oraz Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

I Konferencji Naukowo-Praktycznej
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W ORGANIZACJI
Honorowy Przewodniczący Konferencji
prof. dr hab. Elżbieta SKRZYPEK

Konferencja odbędzie się w dniach
24 – 25 maja 2018 r.
w Hotelu Jaskółka*** w Ustroniu
Klub POLSKIE FORUM ISO 9000
jest członkiem wspierającym
Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania „POLISOLAB”
ul. Konstancińska 11, Warszawa, Tel./fax 22 842 54 21
www.pfiso9000.pl e-mail: konferencja@pfiso9000.pl

Szanowni Państwo,
Konferencja

Naukowo-Praktyczna

pt.

Zarządzanie

wiedzą

i kapitałem intelektualnym w organizacji poświęcona będzie wymianie
spostrzeżeń oraz doświadczeń w zakresie najnowszych trendów związanych
z zarządzaniem

kapitałem

intelektualnym

oraz

wiedzą

w

jednostkach

gospodarczych.
W dobie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz kształtowania się
nowych warunków funkcjonowania rynku pracy, na sile przybiera problem
zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji. Decydenci
zmagają się z problematyką formułowania standardów w zakresie planowania,
organizowania,

motywowania

i

oceny

działań

pracowników,

zwłaszcza

w organizacjach wielokulturowych. Jednocześnie istotnym zagadnieniem jest
proces

zarządzania

wiedzą

od

momentu

jej

kreowania

i pozyskiwania, poprzez jej przechowywanie i rozwijanie, aż do chwili
wykorzystania

w

celach

gospodarczych,

jako

kluczowego

zasobu

decydującego o przewadze konkurencyjnej każdej organizacji.
Transformacja wiedzy i doświadczeń oraz dyskusja nad propozycjami
rozwiązań dla tych zagadnień w praktyce stanowić będzie podstawowy cel
konferencji.

Dwukierunkowy

przepływ

wiedzy

między

naukowcami

a przedstawicielami biznesu oraz instytucji zajmujących się tą tematyką
stanowić będzie podstawę tworzenia kreatywnych rozwiązań w obszarze
zarządzaniem kapitałem intelektualnym oraz wiedzą.
Organizatorzy

konferencji

zapraszają

wszystkich

zainteresowanych

tematyką, w tym w szczególności przedstawicieli środowisk naukowych
i biznesowych zajmujących się praktycznymi zagadnieniami zarządzania
kapitałem intelektualnym oraz wiedzą w organizacjach.

dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO
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Prezes Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

I Konferencja Naukowo-Praktyczna
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM
W ORGANIZACJI
Ustroń, 24-25.05.2018 r.
Tematyka konferencji
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➢
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Teoretyczne i metodologiczne aspekty zarządzania kapitałem intelektualnym i wiedzą
Wiedza i kapitał intelektualny jako czynnik sukcesu organizacji
Zarządzania wiedzą a wymagania systemów zarządzania
Współczesne koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim oraz wiedzą w organizacji
Uwarunkowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem
ludzkim i wiedzą w organizacji
Modele zarządzania kapitałem ludzkim i wiedzą w organizacji
Metody i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim i wiedzą w organizacji
Analiza i ocena efektów zastosowanych rozwiązań w obszarze zarządzania kapitałem
ludzkim i wiedzą w organizacji
Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie kapitałem ludzkim i wiedzą
w organizacji
Zarządzanie kapitałem ludzkim i wiedzą w sektorze MSP oraz w organizacjach
międzynarodowych – szanse i ryzyko
Aspekty socjologiczne w zakresie zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym
Normy prawne dotyczące zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI:
od godz. 11.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30
od godz. 20.00

24.05.2018 r.
Rejestracja uczestników
Lunch
Sesja I
Przerwa kawowa
Sesja II
Przerwa kawowa
Sesja III
Uroczysta kolacja

od godz. 8.00
9.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30
13.00

25.05.2018 r.
Śniadanie
Sesja IV
Przerwa kawowa
Sesja V
Zakończenie konferencji
Lunch

Program konferencji wraz z kartą uczestnictwa znajduje się na stronie www Klubu.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie
Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.
Terminarz:
10.05.2018 r. - ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeń

Wszystkich niezdecydowanych zachęcamy do uczestnictwa!
Do zobaczenia w Ustroniu!
Organizatorzy

TABELA OPŁAT

Członek rzeczywisty Klubu PF ISO 9000

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Członek wspierający Klubu PF ISO 9000
Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania
POLISOLAB
Członek Klubu POLLAB
Członek Stowarzyszenia ISO 14000
Pracownicy Politechniki Opolskiej
Pracownicy Politechniki Śląskiej
Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

Uczestnicy inni niż powyżej

Pierwszy
przedstawiciel

Drugi
przedstawiciel

Trzeci i kolejni
przedstawiciele

650,00 zł +
23% VAT

650,00 zł +
23% VAT
+ 5% zniżki

650,00 zł
+ 23% VAT
+ 10%
zniżki

850,00 zł
+ 23% VAT

650,00 zł +
23% VAT

650,00 zł +
23% VAT
+ 5% zniżki

1000,00 zł
+ 23% VAT

850,00 zł
+ 23% VAT

650,00 zł
+ 23% VAT

Uwaga:
1. Dla Członków w/w Instytucji obowiązuje preferencyjna opłata tyko przy
opłaconych składkach członkowskich za 2018 r.

2. Faktury za udział w seminarium wystawiane będą przez Polskie Stowarzyszenie
Jakości Zarządzania POLISOLAB, które zapewnia obsługę finansową Klubu
POLSKIE FORUM ISO 9000.

Koszty uczestnictwa obejmują:
–
–
–
–
–

–

Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych.
Wyżywienie (od obiadu w czwartek do obiadu w piątek).
Udział w obradach.
Publikację.
Przerwy kawowe.
Koszty organizacji (nie dotyczą Członków rzeczywistych Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000).

Publikacja:
Artykuły przygotowane na Konferencję po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji mogą
zostać opublikowane w monografii lub w czasopismach naukowych takich, jak:
 „Problemy Jakości” ISSN 0137-8651, e-ISSN 2449-9862 (11 pkt. na liście MNiSW).
 „Forum Scientiae Oeconomia” ISSN 2300-5947, e-ISSN 2353-4435 (7 pkt. na liście MNiSW).
 „Zarządzanie. Teoria i Praktyka/Management. Theory & Practice” ISSN 2081-1586, e-ISSN 24499730 (5 pkt. na liście MNiSW).

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:
Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
ul. Konstancińska 11
02 – 942 Warszawa
Tel./fax 22 842 54 21
www.pfiso9000.pl, konferencja@pfiso9000.pl

