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Wstęp
Kolejny numer pisma, zgodnie z koncepcją wszechstronnej prezentacji problemów
nauk o zarządzaniu, jest zróżnicowany wewnętrznie. Z jednej strony szeroko prezentuje dorobek naukowy pracowników naszego Uniwersytetu, ale z drugiej − tradycyjnie − przedstawia osiągnięcia naszych przyjaciół z innych uczelni ekonomicznych.
By uwzględniać różne nurty pojawiające się w naukach o zarządzaniu, również
i tym razem zadbaliśmy o duże zróżnicowanie tematyczne numeru. W związku tym
zaprezentowano w nim i ogólne, przekrojowe koncepcje zarządzania (w artykułach
K. Grzybowskiej, M. Ćwiklickiego czy M. Wirkusa i E. Kusio), i silnie wyeksponowano bardziej szczegółowe ujęcia zarządzania, mające często aplikacyjny charakter.
Dotyczą tego zarówno artykuły A. Koziny, J. Kudełki, N. Hop, W. Kozłowskiej-Pęciak i C. Bachowskiego, jak też reprezentujące ujęcie marketingowe publikacje, których autorami są A. Krycia-Chomińskia i A. Szpulak oraz M. Daszkiewicz i A. Pukas. Tak jak w poprzednich numerach, tak i w tym staraliśmy się zaprezentować
mniej popularny, a jakże ważny w naukach o zarządzaniu nurt zarządzania publicznego. Za ważne teksty dotyczące tego obszaru uznajemy artykuły A. Sztandy oraz
J. Ropęgi.
Wydaje się, że przedstawiony zestaw artykułów może być inspiracją do przemyśleń, dalszych badań i rozwoju nauk o zarządzaniu w różnych kierunkach.
Życzymy czytelnikom atrakcyjnej i pożytecznej lektury.
Jako dotychczasowy redaktor naczelny czasopisma, w związku z zakończeniem
pełnienia tej funkcji wynikającym z podjęcia innych, kolidujących z rolą redaktora
obowiązków na uczelni, chciałbym podziękować za bardzo dla mnie cenną współpracę wszystkim osobom, z którymi przez parę ostatnich lat efektywnie pracowałem
nad kolejnymi numerami „Nauk o Zarządzaniu”. Dotyczy to licznych pracowników
uczelnianego Wydawnictwa oraz doktora Witolda Szumowskiego, który – jako sekretarz redakcji – wywierał najsilniejszy wpływ na kształt i rozwój czasopisma. Życzę „Naukom o Zarządzaniu” rozwoju i sukcesów. Przyszłość czasopisma jest ważna zarówno dla środowiska nauk o zarządzaniu w Polsce, jak i dla Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wrocław, październik 2016 roku
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