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Wstęp
Kolejny numer czasopisma „Nauki o Zarządzaniu” zawiera 10 artykułów odnoszących się do różnych zagadnień związanych z profilem czasopisma, a szczególnie do:
teorii organizacji, zarządzania strategicznego, zarządzania procesowego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania marketingowego. Układ treści niniejszego
numeru odpowiada ujęciu alfabetycznemu nazwisk autorów artykułów, reprezentujących różne ośrodki akademickie i prowadzących badania w obrębie dyscypliny
nauki o zarządzaniu.
Zawartość merytoryczna artykułów prezentowanych w niniejszym numerze nawiązuje do najnowszych wyzwań i problemów współczesnych organizacji, działających na rynku krajowym i zagranicznym, poszukujących skutecznych modeli i narzędzi zarządzania oraz dobrych praktyk działania.
W zbiorze tym omawiane są przede wszystkim takie zagadnienia, jak: modele
biznesu zagranicznych jednostek międzynarodowych przedsiębiorstw (artykuł współautorski M. Benabdallah, K. Ćwika, M. Kachoura, G. Krzosa, D. Leszczynskiej,
K. Oleka oraz E. Piwoni-Krzeszowskiej), wykorzystanie zdolności relacyjnych
do rozwoju zdolności dynamicznych przedsiębiorstwa (opracowanie W. Danielaka),
jakość informacji jako mediatora pomiędzy wykorzystaniem badań marketingowych
a wynikami nowych produktów (tekst D. Dąbrowskiego), rola i funkcjonalność kokpitów menedżerskich w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie (analiza G. Golik-Góreckiej), orientacja na tworzenie wartości biznesowej w zarządzaniu
projektami badawczo-rozwojowymi (artykuł D. Jasińskiego), zasady realizacji procesu rozstrzygania sporów zbiorowych w przedsiębiorstwie (opracowanie A. Koziny), wartość otwartych innowacji w zarządzaniu rozwojem klastrów kreatywnych
(kwestię tę omówili K. Moszkowicz i B. Bembenek), narzędzia analizy potencjału
strategicznego przedsiębiorstwa (omówione przez A. Paluch), orientacja procesowa
w urzędach administracji samorządowej w świetle koncepcji good governance (tekst
W. Szumowskiego) oraz identyfikacja potrzeb szkoleniowych przyszłych młodych
przedsiębiorców (artykuł D. Wójcik).
Redakcja czasopisma wyraża nadzieję, że zaprezentowana problematyka stanie
się inspiracją do dalszych badań oraz dyskusji naukowych w kolejnych numerach.
Należy też odnotować, że począwszy od roku 2017 publikacja czasopisma będzie
kontynuowana pod nazwą „Management Science Review’.
Mirosława Pluta-Olearnik

