Prof. A.Seiliaus vardo mokslinė konferencija
„Iššūkiai vadybos moksle ir studijose“
Gerbiami kolegos,
Kviečiame 2021 m. lapkričio 19 d. dalyvauti prof.habil.dr. A.Seiliaus vardo nacionalinėje
mokslinėje konferencijoje „Iššūkiai vadybos moksle ir studijose“. Konferencija vyks
Klaipėdos universitete virtualiu būdu. Ją organizuoja Socialinių ir humanitarinių mokslų
fakulteto Vadybos katedra.
Konferencijos tikslas – suburti vadybos bei ekonomikos krypties mokslininkus ir
praktikus, siekiant pasidalinti įžvalgomis, tendencijomis vykstančius šiose mokslo kryptyse.
Konferencijos metu bus pristatytos naujausios vadybos mokslo ir studijų idėjos, dalijamasi
naujovėmis, aptariamos problemos, iššūkiai, kylantys tiek vadybos moksle bei studijose, tiek
praktikoje.
Tematikos:
 Naujausios vadybos ar ekonomikos mokslo tendencijos
 Kartų kaitos įtaka studijų procesui
 Iššūkiai studijų procese
Dalyvavimas konferencijoje suteikia galimybę:





sutikti vadybos mokslo srities bendraminčių;
dalyvauti diskusijose;
publikuoti mokslinį straipsnį (žurnale “Regional Formation and Development Studies”);
gauti konferencijos dalyvio pažymėjimą.

Svarbios datos:
Registracija į konferenciją – iki lapkričio 8 d., 15.00 val.
Straipsniai, stendiniai pranešimai pateikiami iki lapkričio 8 d., 15.00 val.
Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/r/R8DJynxGQx
Kilus klausimams rašyti: Loreta Petravičienė loreta.petraviciene@ku.lt arba Alvyda
Obrikienė alvyda.obrikiene@ku.lt.
Parengtus straipsnius, stendinius pranešimus ir tezes siųsti el. paštu:
loreta.petraviciene@ku.lt
Konferencija vyks lietuvių kalba nuotoliniu būdu
Pradžia: 2021 m. lapkričio 19 d., 10.00 val. Nuoroda bus atsiųsta konferencijos dalyviams
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