PROGRAM KONFERENCJI

Zarządzanie projektami determinantą wspierania
rozwoju lokalnego i regionalnego

9.00-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-10.30

Otwarcie konferencji. Powitanie gości
Sesja I
Czynniki i bariery rozwoju lokalnego i regionalnego

10.30 – 11.45
Przewodniczący: dr Łukasz Prysiński, dr Joanna Łuczak
dr Michał Baran
Mechanizm samoregulacji projektów doskonalenia obiegu informacji w
administracji publicznej – Uniwersytet Jagielloński
dr Regina – Lenart
Kapitał relacyjny - istota i znaczenia dla sukcesu projektu publicznego
dr Ewa Lipian-Zontek
Koopetycja jako forma współpracy w realizacji projektów turystycznych
ATH Bielsko-Biała

dr Tomasz Kołakowski
Rola działań logistycznych w projektach translokacji obiektów zabytkowych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Justyna Przywojska

Rewitalizacja społeczna jako składowa polityki rozwoju lokalnego
Uniwersytet Łódzki
dyskusja
11.45 – 12.00

Przerwa kawowa
Sesja II

12.00 – 13.00

Panel dyskusyjny: Formy kooperacji: biznes – nauka – samorząd - działania na
rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego
Przewodniczy dr Kazimierz Kubiak
•
•
•

Innowacja warunkiem wspierania rozwoju regionalnego – dobre praktyki
Lokalna przedsiębiorczość a rozwój regionalny
Współpraca samorządów lokalnych z wybranymi podmiotami w ramach
realizacji procesów i projektów rozwojowych

Dyskusja
13.00 – 14.00

Przerwa na lunch
Sesja II
Rola zespołów projektowych w organizacji
Przewodniczący: dr Ewa Stroińska, dr Justyna Trippner-Hrabi

prof. dr hab. Jerzy Krzyszkowski
Superwizja jako instrument innowacji w pomocy społecznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej - Warszawa
14.00 – 15.30
dr Zbigniew Zontek
Rola sytuacyjnego uczenia się w zarządzaniu projektami społecznymi
ATH Bielsko-Biała

Krzysztof Dziekoński
Kompetencje kierowników innowacyjnych projektów budowlanych w Polsce

dr Joanna Mesjarz
Pomiar efektywności kapitału ludzkiego zespołów projektowych
SAN – Świdnica
dr Danuta Janczewska
Zastosowanie controllingu w zarządzaniu projektami ? na przykładzie

przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym
SAN

15.30 – 16.00

Dyskusja
Zakończenie konferencji

1. W trakcie poszczególnych sesji wygłaszane będą wybrane do nich referaty z racji
dużej ilości zgłoszeń
2. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 15 min.
3. Do dyspozycji Referentów dostępny będzie komputer, projektor multimedialny oraz
rzutnik.
4. Telefon „dyżurny” do organizatorów: Ewa Stroińska 609 048 533, Justyna
Trippner-Hrabi 602 262 594, Joanna Łuczak 608 688 512

 Materiały konferencyjne:
Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną opublikowane w kwartalniku Społecznej Akademii
Nauk „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, liczba punktów za artykuł – 8

Więcej informacji na: http://piz.san.edu.pl/

