IV Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach
o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności”:
„Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta (1870-1937)”,
25–26 marca 2020 r.
Szanowni

Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić na IV Konferencję Naukową z cyklu „Sukcesy i wyzwania w
naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności” pt. „Współczesne kontynuacje
dorobku Aleksandra Rotherta (1870-1937)” organizowaną przez Akademię WSB
wspólnie z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej w dniach 25–26 marca
2020 roku.
Celem konferencji jest przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania,
nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków
badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce, w relacji
do dokonań i dorobku naukowego Aleksandra Rotherta (1870-1937).
Patron Konferencji to jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu, inżynier mechanik i

elektryk. W 2020 roku przypada 150. rocznica urodzin profesora Aleksandra Rotherta.
Jest to okazja do zaprezentowania dorobku tego klasyka oraz dyskusji nad najnowszymi
osiągnięciami, obowiązującymi trendami i wyzwaniami w naukach o zarządzaniu, a także
oceny stanu i perspektyw rozwoju w różnych obszarach zarządzania.
Wyrażamy nadzieję, że konferencja pozwoli na zaprezentowanie najnowszych osiągnięć
naukowych i będzie doskonałą okazją do spotkania i owocnych dyskusji.
Wartością dodaną konferencji będzie publikacja: recenzowana, wieloautorska monografia
naukowa (Wydawnictwo Akademii WSB, indeksowane na liście wydawnictw
publikacji naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego); 100 punktów według
punktacji MNiSW, za autorstwo rozdziału przyznaje się 20 punktów indywidualnie dla
autora.
Udział w obradach konferencji dla pracowników, doktorantów oraz studentów Akademii
WSB oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej jest bezpłatny.
Zgłoszenie tekstu do publikacji pokonferencyjnej nie stanowi wymogu uczestnictwa w
wydarzeniu.
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Z wyrazami szacunku,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla jej zamierzonego adresata, a jej celem jest przekazanie zaproszenia oraz informacji o konferencji
naukowej. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia WSB, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, NIP: 629-1088-993, REGON: 272653903 wpisana do Ewidencji Uczelni pod liczbą porządkową „66”, reprezentowana przez Rektor Akademii WSB.
Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem iod@wsb.edu.pl
Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora. Państwa dane w postaci adresu e-mail są przetwarzane w celu
wystosowania zaproszenia na konferencję naukową. W przypadku gdy nie wyrażą Państwo odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych związanej z
udziałem w konferencji, dane dotychczas zebrane – będą przetwarzane na podstawie dotychczas wyrażonej zgody, a gdy Państwa dane zostały pozyskane z
publicznych źródeł zewnętrznych – nie dłużej niż 7 dni od daty wystosowania zaproszenia na konferencję. Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili
mogą Państwo:
a) cofnąć zgodę na przetwarzanie danych wysyłając prośbę e-mailem na adres iod@wsb.edu.pl
b) żądać dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
c) aktualizować swoje dane osobowe wysyłając informację e-mailem na adres iod@wsb.edu.pl
d) żądać usunięcia Państwa danych lub żądać ograniczenia przetwarzania
e) żądać przeniesienia Państwa danych osobowych Informujemy również, że mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie
przetwarzania danych osobowych. Organem Nadzorczym od dnia 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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