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Komitet Organizacyjny 
 

Konferencja organizowana jest przez  
 
Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem 
Wydziału Ekonomii, Finansów i 
Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 
 
Stowarzyszenie Instytut Badań nad 
Innowacjami i Przedsiębiorczością 
 
Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego:  
dr Roman Tylżanowski 
kom: 504 474 281 
e-mail: roman.tylzanowski@usz.edu.pl 
 
Członkowie Komitetu Organizacyjnego: 
dr Karolina Beyer,  
dr Anna Bielawa,  
dr Barbara Czerniachowicz,  
dr Katarzyna Kazojć, 
dr Wojciech Leoński,  
dr Katarzyna Łobacz,  
dr Joanna Markiewicz,  
dr Malwina Szczepkowska, 
dr Anna Wieczorek-Szymańska,  
mgr Julia Klimek,  
mgr Milena Krymowska, 
mgr Artur Łabuz,  
mgr Małgorzata Niwicka, 
mgr Anna Suchocka. 
 
 

VI Ogólnopolska 
Konferencja z cyklu 
Zarządzanie innowacjami  
w gospodarce  
Uwarunkowania - Wyzwania - Rekomendacje 

24-25 listopada 2021 r.  

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania  

Dane osobowe pozyskane w związku z organizowanym 
wydarzeniem są zbierane i przechowywane przez Instytut Badań 
nad Innowacjami i Przedsiębiorczością i nie będą przekazywane 
osobom trzecim.  



 
 

 

 
Tematyka konferencji 
 

Celem konferencji jest prezentacja 
współczesnych trendów i perspektyw rozwoju  
w zakresie zarządzania innowacjami na tle 
wyzwań społeczno-gospodarczych w Polsce i na 
świecie. 
 
Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. 
zagadnienia takie jak: 
- innowacje w przemyśle i usługach, 
- strategiczne zarządzanie działalnością 
innowacyjną, 
- finansowanie działań innowacyjnych, 
- innowacyjność w sektorze MŚP, 
- innowacje społeczne, 
- innowacje oszczędne (frugal innovation), 
- polityka innowacyjna na świecie, 
- procesy komercjalizacji i transferu technologii, 
- klastry i sieci współpracy na rzecz wsparcia 
innowacyjności, 
- internacjonalizacja działalności innowacyjnej, 
- kreatywność i gospodarka designu, 
- przedsiębiorczość akademicka, 
- start up - funkcjonowanie i rozwój. 

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w sesji 
plakatowej, prosimy o zgłoszenie tematu plakatu 
do dnia 15.10.2021 r. na adres 
roman.tylzanowski@usz.edu.pl 
 

Informacje o udziale 

Udział w konferencji jest bezpłatny.  
Liczba miejsc jest ograniczona.  
Udział w konferencji obejmuje: 
• udział w debatach, 
• udział w imprezach towarzyszących,  
• materiały konferencyjne. 

Organizatorzy nie pokrywają kosztu 
noclegu. 

 

Koszt publikacji referatu w formie rozdziału 
w monografii wydanej w wydawnictwie  
z listy MNiSW (20 punktów) - 800 zł 

 

Ostateczny termin zgłoszenia udziału:  
30.09.2021 r. lub do wyczerpania miejsc. 

Zgłoszenia pod adresem: 
https://app.evenea.pl/event/konferencjakzp 

Więcej informacji na stronie www.ziwg.pl 
 

Termin nadsyłania artykułów i wniesienia 
opłaty za publikację 30.09.2021 r. 
 
 
Konferencja finansowana w ramach 
programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego pod nazwą „Regionalna 
Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 – 
2022 nr projektu 001/RID/2018/19 kwota 
finansowania 10 684 000,00 

 

 

 

Dane do wpłat: 

Stowarzyszenie Instytut Badań  
nad Innowacjami i Przedsiębiorczością 
ul. Czarnieckiego 1/20, 73-110 Stargard 

Nr rachunku:  
46 1240 3901 1111 0010 6470 3128 

W tytule przelewu należy wpisać:  
Opłata za publikację; Imię  

i nazwisko 
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