ZAKRES TEMATYCZNY

OPŁATA KONFERENCYJNA

Tematyka konferencji związana jest z następującymi obszarami:
 ważność czynników misji organizacji (jakość, koszty, czas,
bezpieczeństwo, morale),
 czynniki strategiczne organizacji,
 metody ujawniania problemów produkcyjnych/usługowych,
 produkcja/usługi „dokładnie na czas”,
 wyrównanie obciążenia maszyn, ludzi (poziomowanie),
 postępowanie po wykryciu problemów produkcyjnych/
usługowych,
 standaryzacja zadań, procesów, wyrobów,
 metody kontroli jakości (znaczenie kontroli wizualnej),
 relacje człowiek – technologia, innowacyjność procesowa,
 style kierowania, cechy kierowników,
 systemy motywacyjne – satysfakcja pracowników/klientów,
 kultura organizacji,
 style pracy menedżerów,
 metody podejmowania decyzji,
 zarządzanie, doskonalenie oparte na wiedzy,
 metody, technologie doskonalenia ludzi, procesów, wyrobów

Opłata za uczestnictwo w Konferencji wynosi
900 zł i obejmuje: opublikowanie rozdziału
w recenzowanej monografii lub czasopiśmie (ISBN
zagraniczny/ ISSN), materiały konferencyjne,
wyżywienie
(2 obiady, 2 śniadania, 2 uroczyste kolacje),
zakwaterowywanie (2 noclegi).
450 zł, opublikowanie rozdziału
w recenzowanej monografii lub czasopiśmie (ISBN
zagraniczny/ ISSN).
W sprawie opłat dla profesorów proszę o kontakt
z sekretariatem.

Każde opracowanie powinno zawierać krótkie
przedstawienie zagadnień teoretycznych,
wyniki badań i ich analizę, propozycję lub
rzeczywiste działania doskonalące.
Prace teoretyczne nie będą przyjmowane.
Materiały konferencyjne zostaną wydane
w formie recenzowanej monografii, każdy
artykuł będzie rozdziałem.
Język konferencji: monografia wydana w języku
angielskim (autorzy odpowiadają za poprawność
językową swoich rozdziałów), obrady
prowadzone będą w języku angielskim
i polskim.
Prosimy dostarczyć rozdziały w języku polskim
i języku angielskim.

Ważne daty

www.qpij.pl

INSTYTUT INŻYNIERII
PRODUKCJI
I
STOWARZYSZENIE
MENEDŻERÓW JAKOŚCI
I PRODUKCJI
ZAPRASZA NA

SemIIP

15.09.2013

Nadsyłanie zgłoszeń udziału wraz z tytułem, spisem
treści oraz streszczeniem rozdziału
(streszczenie w języku polskim oraz angielskim
maksymalnie 10 linijek, tylko e-mailem:
toyota@zim.pcz.pl)
30.09.2013

V MIĘDZYNARODOWĄ
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

“Toyotarity w kulturze
europejskiej”

Komunikat o akceptacji rozdziałów do druku,
nadanie numeru rozdziału.
01.10.2013

Nadesłanie pełnej treści rozdziału w języku
angielskim. Rozdziały prosimy przesłać drogą
elektroniczną na adres: toyota@zim.pcz.pl
30.10.2013

Wniesienie opłaty konferencyjnej.
Uwaga: Jeżeli nie zostanie dokonana opłata rozdział
nie będzie drukowany.

INFORMACJE
dr inż. Manuela Ingaldi
tel. +48 34 3250 399

mgr inż. Krzysztof Mielczarek
tel. +48 34 3250 367

toyota@zim.pcz.pl

6-8.12.2013
O.W. Weronika
Suche koło Poronina/Zakopanego
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Prof. Ing. Čorejova Tatianá, PhD.,
University of Žilina

ZGŁOSZENIE

Prof. František Holešovský,
J. E. Purkyne University in Usti nad Labem

Zgłoszenie tylko drogą elektroniczną na adres:
toyota@zim.pcz.pl

CZŁONKOWIE KOMITETU
NAUKOWEGO
Prof. Otakar Bukuvka (SK)
Assoc. prof. Ing. Martina Blaskova, PhD. (SK),
Prof. Anna Šatanová, CsC. (SK),
Prof. Ludwik Kunz (CZ),
Prof. Olena J. Shevtsova (UA),
Prof. János Takács (HU),
Prof. Katarzyna Szołtysek (PL),
Prof. Bolesław Rafał Kuc (PL),
Prof. Robert Ulewicz (PL),
Prof. Jacek Selejdak (PL),
Prof. Zbigniew Ścibiorek (PL),
Prof. Denis Jelačić (HR),
Prof. Vasyl.H. Gerasimchuk (UA),
Asocc. prof. Renata Nováková, PhD (SK),
Ing., Natasza Naprstkova PhD (CZ),
Ing. Zuzana Tucková PhD(CZ),
Ing. Adam Torok (HU),
Ing. Alberto di Taranto (IT),
Dr inż. Szymon Dziuba (PL),
Prof. Tomasz Lipiński (PL),

Dr Sergii Kasian (UA).

Suche 7A, 34-520 Poronin

Zgłoszenie powinno zawierać:
 tytuł naukowy, imię i nazwisko,
 miejsce pracy,
 adres,
 telefon,
 e - mail,
 tytuł rozdziału w języku polskim,
 tytuły podrozdziałów w języku polskim
i angielskim,
 streszczenie rozdziału w języku polskim
i angielskim.

