
 

Przemysł 4.0 w praktyce  

przedsiębiorstw, samorządów i NGO 

Konferencja studencka organizowana  

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 
 

Konferencja odbędzie się w trybie online w dniu 24 maja 2022 roku (wtorek) 

Już po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić społeczność studencką na konferencję 

organizowaną w ramach XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kolegium Nauk o 

Zarządzaniu  i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - CMQ2022. 

W tym roku tematem przewodnim konferencji jest przemysł czwartej generacji. 

Dynamiczne zmiany technologiczne, społeczne i gospodarcze wymuszają na decydentach 

podejmowanie decyzji mających na celu kreowanie warunków dla innowacyjnego 

rozwoju podmiotów rynku. Takim wyzwaniem – w obliczu dynamicznych zmian – jest 

przygotowanie warunków rozwoju Przemysłu 4.0 i budowa ekosystemu wsparcia 

innowacji. 

Przemysł 4.0 nadaje nowe oblicze automatyzacji, digitalizacji, informacji,  monitorowaniu 

i analizie łańcucha dostaw poprzez wykorzystanie inteligentnych technologii.  

Zapraszamy społeczność studencką do podzielenia się Państwa opiniami wobec 

praktycznego zastosowania przemysłu 4.0 w działalności różnych organizacji.  
 

Tematyka konferencji: 

• Bezrobocie technologiczne i sposoby przeciwdziałania 

• COVID-19 jako katalizator procesów cyfryzacji 

• e-administracja – wyzwanie czy standard obsługi ? 

• Instytucje otoczenia biznesu w Przemyśle 4.0 

• Inteligentne obiekty na rynkach branżowych 

• Klastry/strefy ekonomiczne a Przemysł 4 generacji 

• Kompetencje cyfrowe XXI w. 

• Narzędzia wsparcia dla Przemysłu 4.0. 

• Przemysł 4.0 – dobre praktyki 

• Regionalne uwarunkowania Przemysłu 4.0 

• Robotyzacja procesów produkcyjnych/usługowych w organizacjach 

• Społeczeństwo cyfrowe w Polsce i na świecie  

• Wsparcie cyfryzacji przedsiębiorstw 

 

Program Konferencji obejmować będzie wystąpienia uczestników w sesji posterowej oraz 

referatowej.  



 

Postery, przygotowane w języku angielskim, autorskie lub współautorskie (max. 3 osoby) 

będą publikowane na dysku One Drive w formie audio. Wszystkie zostaną również 

opublikowane w monografii, wydanej w formie ebooka i będą posiadały ISBN.  

Referaty w formie artykułu naukowego przygotowane w języku polskim lub angielskim, 

autorskie lub współautorskie, ukażą się w recenzowanej monografii naukowej wydanej 

on-line z sygnaturą ISBN. 

Tak było w ubiegłym roku: https://cmq.uek.krakow.pl/en/books-cmq-2021/ 

Komitet naukowy konferencji 

• Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki (Dziekan Kolegium NoZiJ) 

• Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak (Przewodniczący)  

• Prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk  

• Dr Zofia Gródek-Szostak  
 

Ważne terminy  

• do 3 kwietnia 2022 r. - rejestracja za pomocą formularza Google, przesłanie abstraktu 

posteru / abstraktu artykułu (w imieniu zespołu autorów zgłoszenia dokonuje jedna 

osoba) 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTVFygdlIyau_-

jJlNZsEK5LHSUw1wPTWmC7gGoxmZFLyasw/viewform   

• do 5 kwietnia marca 2022 r. – kwalifikacja zgłoszenia 

• do 15 maja 2022 r.: 

• nadsyłanie na dysk One Drive pełnych wersji posterów w formacie PDF oraz 

wersji audio (do 7 min.) 

• nadsyłanie prezentacji w wersji PPT 

• dokonywanie wpłat za publikacje artykułu dla studentów spoza UEK 

• 24 maja 2022 r. – obrady konferencji 

• 27 maja 2022 r. – ostateczny termin przesłania artykułów naukowych 

 

Opłaty: 

• uczestnictwo w sesji posterowej wraz z publikacją posteru dla studentów UEK oraz 

studentów z innych Uczelni jest bezpłatne, 

• uczestnictwo w sesji referatowej dla studentów UEK i studentów z innych Uczelni jest 

bezpłatne, 

• publikacja artykułu w recenzowanej monografii wydanej w formie e-booka dla 

studentów UEK jest bezpłatna /dla studentów z innych Uczelni opłata wynosi 300 

PLN. 

 

Wytyczne edycyjne dotyczące przygotowania posteru i artykułów dostępne są na stronie 

www.cmq.uek.krakow.pl  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTVFygdlIyau_-jJlNZsEK5LHSUw1wPTWmC7gGoxmZFLyasw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTVFygdlIyau_-jJlNZsEK5LHSUw1wPTWmC7gGoxmZFLyasw/viewform
http://www.cmq.uek.krakow.pl/

