Harmonogram Seminariów Naukowych na Wydziale Zarządzania
i Inżynierii Produkcji w roku akademickim 2018/2019
W dniu 05.09.2018 Komisja Nauki przyjęła harmonogram Wydziałowych Seminariów Naukowych
odbywających się w celu stymulowania aktywności naukowej naszych pracowników.
W tym roku powracamy do formuły, zgodnie z którą wystąpienia będą przygotowywały poszczególne
jednostki organizacyjne. Seminaria te mogą mieć dowolną formułę, byle wystąpienia dotyczyły tematów
naukowych. Proponujemy następujące przykłady formuły seminarium:
- seminarium koncepcyjne - prezentacja koncepcji własnej pracy badawczej, projektu badawczego
itp.,
- seminarium sprawozdawcze - prezentacja wyników badań własnych, sprawozdanie z realizacji
projektu badawczego,
- seminarium awansowe - prezentacja pracy awansowej oraz ocena dorobku na stopień/tytuł naukowy,
- seminarium metodyczne - prezentacja metod, technik i/lub narzędzi badawczych,
- seminarium badawcze - przeprowadzenie badań wśród uczestników seminarium, np. debata
ekspercka, opinie eksperckie itp.,
- seminarium mentorskie - prezentacja własnych doświadczeń i dobrych praktyk w pracy naukowej,
stymulowanie rozwoju naukowego młodszych pracowników.
Seminaria będą odbywały się w sali oz-2 (Pałacyk Wydziału przy ul. Piotrkowskiej)
w środy w godz. 8.30 – 10.00 w następujących terminach:
Miesiąc

Termin
03.10.2018

Październik 2018
10.10.2018
07.11.2018
Listopad 2018
Grudzień 2018
Styczeń 2019
Luty 2019
Marzec 2019
Kwiecień 2019
Maj 2019
Czerwiec 2019
Lipiec 2019

21.11.2018
12.12.2018
23.01.2019
20.02.2019
20.03.2019
10.04.2019
22.05.2019
12.06.2019
03.07.2019

Tematyka seminarium
Seminarium dra hab. inż. Tadeusza Grzeszczyka, prof. PW (Politechnika
Warszawska) – stażysty w Katedrze Systemów Zarządzania
Seminarium I-910 ZE
Seminarium awansowe dra hab. Filipa Chybalskiego, prof. PŁ w
związku z ubieganiem się o tytuł naukowy profesora
Seminarium metodyczne
Seminarium IPiP
Seminarium K-95
Seminarium K-99 ZiM
Seminarium K-99 ZSZ
Seminarium K-91
Seminarium I-910 ZNH
Seminarium I-910 ZPTiEP
Seminarium K-94

Bardzo prosimy Państwa o rezerwację czasu w tych terminach już dzisiaj!
Imię i nazwisko prelegenta, formułę seminarium i tytuł wystąpienia należy przekazać Pani mgr Justynie
Lotce (justyna.lotka@p.lodz.pl) najpóźniej 2 tygodnie przed terminem seminarium.
W przypadku osób planujących awanse naukowe, seminaria nt. prezentacji ich dorobku i założeń pracy
awansowej zostaną zorganizowane w dodatkowych terminach według potrzeb.
Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników do udziału w seminariach. Szczególnie liczymy na
obecność pracowników samodzielnych, którzy ze swoim doświadczeniem i wiedzą stanowią istotne
wsparcie i dobry przykład dla naszych młodszych koleżanek i kolegów.
Z wyrazami szacunku,
Dr hab. inż. Marek Matejun, Prof. PŁ
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

