MEDNARODNA ZNANSTVENA IN STROKOVNA KONFERENCA
SOCIALNI IN ZDRAVSTVENI MANAGMENT – SHM 2018
Vabilo k prijavi prispevka
27.11.2018 ─ Voitsberg, Avstrija
Konferenčna spletna stran: https://www.luiii.at

Spoštovani,
organiziramo Mednarodno znanstveno in strokovno konferenco o socialnem in zdravstvenem
managementu (SHM 2018), ki bo potekala 27. novembra 2018 v Voitsbergu/ Avstrija.
Konferenca poteka v okviru mednarodnega projekta RegioHelp, njeni osrednji temi sta socialni in
zdravstveni management Namen konference je širjenje znanja in izkušenj na različnih področjih
socialnega in zdravstvenega managementa. Vabimo vas, da pripravite znanstveni ali strokovni
prispevek, ki ga boste ustno predstavili, v znanstvenem delu konference v angleškem jeziku, v
strokovnem delu pa v slovenščini ali nemščini.
Vabimo vas, da predstavite svoj prispevek s področja:
•
•
•
•
•
•
•
•

psihosocialni riziki in obvladovanje stresa,
fizično dobro počutje,
zdravstveni management,
socialni management,
management sprememb,
Integracija nevladnih organizacij v socialni in zdravstveni management,
sistemsko razmišljanje v socialnem in zdravstvenem managementu,
dostop do zdravstvenih in socialnih storitev v obdobju digitalizacije.

Oddaja pisnega prispevka
Vabimo vas, da oddate pisni prispevek v angleščini, slovenščini ali nemščini. Uporabite prosim
priloženi obrazec in ga pošljite na e-naslov: zivana.veingerl1@um.si do najkasneje 30. septembra
2018 (upoštevajte prosim, da po roku za oddajo spremembe niso možne). Ime datoteke naj bo priimek
prve avtorice/avtorja. Prosimo, da vključite imena, nazive institucij in kontaktne podatke vseh avtoric/
avtorjev. Obseg vseh pisnih prispevkov je omejen na sedem (7) strani. Prispevki bodo pregledani in
izbrani s strani programskega odbora konference. Pisni prispevki bodo ocenjeni v postopku dvojne
anonimizirane recenzije. Avtorice/avtorji bodo o sprejemu/zavrnitvi obveščeni do sredine oktobra
2018.
Predstavitev prispevka
Čas za predstavitev prispevka na konferenci je omejen na 15 minut in 5 minut za vprašanja ali kratko
diskusijo. Udeleženke/udeleženci sami izberejo jezik predstavitve (angleščina, slovenščina ali
nemščina).

Predstavljeni pisni prispevki bodo objavljeni v e-zborniku prispevkov. Vse konferenčne informacije bodo
objavljene na spletni strani: https://www.luiii.at
Veseli in počaščeni bomo, če se boste udeležili naše konference.
Prof. dr. Simona Šarotar Žižek
Vodja programskega odbora konference
Člani programskega odbora konference
Izr. prof. dr. Simona Šarotar Žižek, vodja programskega odbora, Univerza v Mariboru, Ekonomskoposlovna fakulteta
Izr. prof. dr. Borut Milfelner, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Dr. Paul Jiménez, Univerza v Gradcu, Institute of Psychology
Prof. dr. Nina Pološki Vokić, Univerza v Zagrebu, Faculty of Economics and Business
Doc. dr. Branka Zolak Poljašević, Univerza v Banja Luki, Faculty of Economics
Izr. prof. dr. Sara Tement, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Člani organizacijskega odbora konference
Dr. Živa Veingerl Čič, vodja organizacijskega odbora, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna
fakulteta
Mag. Alenka Plos, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Elisabeth Madelbacher, Haus des Lebens, Voitsberg

Konferenčni e-mail: zivana.veingerl1@um.si
Pomembni datumi
•
•
•
•
•
•

Konferenca: 27. november 2018
Rok za oddajo pisnega prispevka: 30. september 2018
Obvestilo o uvrstitvi prispevka na konferenco: sredina oktobra 2018
Plačilo kotizacije: ni kotizacije
Prijava (samo za poslušalce): 5.11.2018
Objava preliminarnega programa konference: 30.10.2018

