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Obszary tematyczne 
 Postrzeganie jakości wy robów i usług 

 Zapewnienie jakości w cy klu ży cia produktu 

 Zarządzanie a jakość zasobów, procesów i wy robów 

 Zarządzanie łańcuchem wartości w agrobiznesie 

 Innowacje w agrobiznesie 

 Wy miary  zarządzania w agrobiznesie 

 Rola jakości w marketingu produktów rolno-spoży wczy ch 

 Marketing produktów rolno-spoży wczy ch 

 Konkurency jność w agrobiznesie 

 Zarządzanie zrównoważony m rozwojem obszarów wiejskich 
 

Harmonogram Konferencji 
 Przesłanie zgłoszenia wraz ze streszczeniem do 1.05. 2018 r.  

 Przesłanie kompletnego arty kułu  do 15.06.2018 r.  

 Inf ormacja zwrotna o wy borze publikacji do czasopisma do 30.06.2018 r.*  

 Komunikat 2. do 30.06.2018 r. 

 Wpłata konf erency jna do 15.09.2018 r.**  

 Komunikat 3. do 30.10.2018 r. 
 

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru miejsca publikacji  
** Nr rachunku bankowego zostanie podany w komunikacie 2. 

Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu 
konferencji najpóźniej do dnia 15.09.2018 r. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji  
po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane 
 

Zgłoszenia uczestnictwa należy  dokony wać poprzez przesłanie  drogą 

elektroniczną wy pełnionego f ormularza zgłoszeniowego załączonego w linku  

poniżej oraz dostępnego na stronie internetowej Katedry  Zarządzania i 

Marketingu w zakładce „Konf erencje”:  

Rejestracja online 

 

Koszty uczestnictwa  

Koszty  uczestnictwa obejmują:  

 Publikację arty kułu w czasopismach lub w monograf ii  konf erency jnej 

 Udział sesjach: plenarnej i problemowy ch 

 Wy ży wienie (przerwy  kawowe, obiad) 

 Spotkanie integracy jne płatne osobno w kwocie 150 zł.  

Opłata konf erency jna nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i uroczy stego 

spotkania integracy jnego. Rezerwacji noclegów uczestnicy  konf erencji 

dokonują we własny m zakresie. Organizatorzy  prześlą zainteresowany m 

propozy cje hoteli, w który ch uczestnicy  mogą dokonać rezerwacji noclegów.  
 

Warianty Uczestnictwa: 

I wariant - pełne uczestnictwo z ref eratem (publikacją) – 700 zł (brutto) 

II wariant - uczestnictwo bez ref eratu (publikacji) – 500 zł (brutto) 

 

Publikacja 

Arty kuł o objętości max do 22 ty s. znaków należy  przy gotować w języ ku 

polskim i przesłać we wskazany m terminie do 15.06.2018 r. na adres: 

katedra.zim.konf erencja@up.lublin.pl. Arty kuł powinien spełniać standardowe 

wy mogi edy torskie (w załączeniu). Po zakwalif ikowaniu przez Komitet 

Organizacy jny  publikacji do druku w dany m czasopiśmie (z uwzględnieniem 

spójności tematy cznej z prof ilem czasopisma), autorzy  zostaną poproszeni          

o sf ormatowanie publikacji zgodnie z wy mogami czasopisma, dostępny mi na 

stronach interenetowy ch czasopism i przesłanie arty kułu na adres redakcji        

z dopiskiem „Konf erencja Problemy  jakości, zarządzania i marketingu              

w agrobiznesie” Publikacje po pozy ty wny m przejściu procesu recenzowania          

w redakcjach mogą by ć opublikowane w czasopismach:  

Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia (15 pkt. wg listy  MNiSzW) 

Żywność Nauka Technologia Jakość (13 pkt. wg listy  MNiSzW) 

Journal of Agribusinnes and Rural Development (13 pkt. wg listy  MNiSzW) 

Agronomy Science (9 pkt. wg listy  MNiSzW) 

Monografii recenzowanej  (drukowanej i z elektroniczny m dostępem do 

publikacji na terenie Polski) (5 pkt.) 
 

Komunikat pierwszy 
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Ramowy program konferencji 

 rejestracja uczestników konferencji 

 uroczyste otwarcie konferencji 

 sesja plenarna 

 przerwa kawowa I 

 sesje problemowe 

 przerwa obiadowa 

 sesje problemowe 

 przerwa kawowa II 

 sesje problemowe 

 spotkanie integracyjne 

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji będą 
przekazane w komunikacie 3. 
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Serdecznie zapraszamy 


