Monografia naukowa: „Zarządzanie w polskim sporcie”

Zapraszamy do współtworzenia monografii naukowej wieloautorskiej, która zostanie wydana
w ramach działalności Akademii Zarządzania Sportem. Celem Programu jest kompleksowe
podniesienie kwalifikacji z obszaru organizacji, zarządzania i marketingu realizowanych
w formie nowoczesnych oraz kreatywnych szkoleń.

Każdemu rozdziałowi spełniającemu wymagania formalne przysługuje 20 pkt MNiSW.
Wszystkie teksty będą recenzowane.
•

Objętość rozdziału: minimum 20 000 znaków ze spacjami (0,5 arkusza wydawniczego) –
maksimum 40 000 znaków.

•

Charakter pracy: badawcza (prezentująca oryginalne badania o charakterze empirycznym
lub analitycznym) lub przeglądowa (podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym
obszarze badawczym).

•

Praca: stanowi spójne tematycznie opracowanie naukowe przedstawiające określone
zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona właściwą bibliografią.

•

Język: polski.

Proponowana tematyka artykułów:
- Zarządzanie organizacjami sportowymi,
- Zarządzanie projektami sportowymi,
- Zarządzanie personelem w organizacjach sportowych,
- Zarządzanie innowacjami w sporcie,
- Marketing sportowy,
- Sponsoring sportowy,
- Zarządzanie marka w sporcie,
- Nowe technologie w sporcie,
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- CSR w sporcie,
- PR w sporcie,
- Studia przypadków dotyczące zarządzania w polskim sporcie.

Procedura wydania monografii
Rejestracja tematów i abstraktów poprzez formularz zgłoszeniowy. Jednorazowo można
zarejestrować jeden temat, jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany publikacją większej
ilości rozdziałów za każdym razem konieczne jest wypełnienie formularza. Liczba rozdziałów
w monografii jest ograniczona, a wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany tytułu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 czerwca 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy:
https://bit.ly/Zarządzanie_w_polskim_sporcie

Weryfikacja i kwalifikacja tematów prac i abstraktów odbędzie się w ciągu 7 dni od daty
zakończenia rejestracji.

Nadsyłanie prac w wersji elektronicznej w ciągu 30 dni od akceptacji tematu na adres mail:
info@zarzadzaniesportem.org

Sprawdzenie pracy pod względem wymogów redakcyjnych. Recenzja prac. Nanoszenie
ewentualnych poprawek przez autorów rozdziałów.

Skład i łamanie publikacji.
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Publikacja wersji elektronicznej na stronie Programu Akademia Zarządzania Sportem
Naukowców www.zarzadzaniesportem.org (open access).

Wydruk wersji papierowej. Autorzy otrzymują monografię w wersji elektronicznej oraz dwie
sztuki w wersji drukowanej. Do odbioru w siedzibie Instytutu Sportu - PIB lub wysyłka
na wskazany adres.

Planowany termin wydania listopad/grudzień 2020 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

e-mail: info@zarzadzaniesportem.org

tel. (22) 569 99 11
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