
Szkolenie w zakresie publikowania w wysoko punktowanych czasopismach naukowych 

 

1. Cele szkolenia: 

 Zapoznanie Słuchaczy z aktualnymi dobrymi praktykami i tendencjami w zakresie 

publikowania w wysoko punktowanych czasopismach naukowych (w tym zwłaszcza 

zagranicznych) 

 Przedstawienie i próba uogólnienia doświadczeń osób z Polski, które zaczynały od 

zera publikowanie w czasopismach wysoko punktowanych 

 Omówienie zalet i wad piśmiennictwa na przykładach tekstów przygotowanych przez 

Słuchaczy 

 

2. Harmonogram szkolenia: 

12.00 - 13.30 - Prezentacja dobrych praktyk i wyzwań w zakresie przygotowania artykułów 
naukowych do renomowanych czasopism - perspektywa autora, recenzenta i redaktora 
gościnnego (M. Mitręga) 
13.30-13.50 - Pytanie od uczestników i dyskusja odnośnie prezentacji 
13:50:-14.30 - Prezentacja i dyskusja/feedback odnośnie poszczególnych projektów 
artykułów. Omówienie best practices przy przygotowaniu abstraktu (M. Mitręga). 
14.30-15.00 - Dyskusja i zakończenie 
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4. Prowadzący: Prof. dr hab. Maciej Mitręga, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 

Bio in English: 

Head of Organizational Relationship Management Department and Chair Professor of 

Management Science Board at the University of Economics in Katowice, and Full Visiting 

Professor at the Technical University of Ostrava (VSB). Devoted to high-quality research with 

research results published in Long Range Planning, International Journal of Operations & 



Production Management (Emerald), Industrial Marketing Management and Journal of 

Services Marketing (Emerald). Guest editor in quality academic journals, including Industrial 

Marketing Management, Journal of Business Research, International Marketing Review. 

Prior visiting professorship appointments in several universities in Europe and prior Marie 

Curie Research Fellow. The member of the editorial boards in Industrial Marketing and 

Management, Journal of Business & Industrial Marketing (Emerald) and Oeconomia 

Copernicana. An interdisciplinary researcher with most of research conducted in the strategy 

area but with strong links to consumer research, marketing, operations management, and 

social psychology. 


