KONFERENCJA „NOWOCZESNE KONCEPCJE
ZARZĄDZANIA”- PIERWSZĄ WSPÓLNĄ KONFERENCJĄ
ZORGANIZOWANĄ PRZEZ NASZE KOŁA

W dniach 21- 22 października 2004 r w Świebodzicach została
zorganizowana pierwsza wspólna konferencja kół naukowych: Naukowego
Koła Zarządzania Jakością Q-mam i Naukowego Koła Zarządzania SENSAT
działających

przy

Akademii

Ekonomicznej

we

Wrocławiu

studia

w

Wałbrzychu.
Dzięki znakomitym gościom z SGH i z naszej Akademii Ekonomicznej,
konferencja stała się wspaniałą okazją do konfrontacji poglądów kadry uczącej
z poglądami młodych ludzi, którzy swoje zainteresowania realizują i rozszerzają
działając w kołach naukowych, jak i do prowadzenia ożywionych, ciekawych i
nieraz kontrowersyjnych dyskusji na tematy poruszane w pracach uczestników
konferencji.
Pierwszy dzień konferencji w całości przeznaczony był na prezentacje
referatów poruszających różne sfery rozległej nauki jakiej jest zarządzanie, od
prezentacji współczesnych koncepcji zarządzania (m.in. zarządzanie wiedzą,
zarządzanie procesami, zarządzanie kapitałem intelektualnym, i inne), poprzez
poruszenie różnych problemów dotyczących samego przedsiębiorstwa (np.
społeczna

odpowiedzialność

przedsiębiorstwa,

nowoczesne

systemy

komputerowe używane w firmie, czy choćby bardzo ciekawy temat dotyczący
telepracy), oraz prace pisane przez studentów i dotyczące ściśle tego

środowiska (pomoc informatyki w zdobywaniu umiejętności przez studentów,
czy współczesna edukacja menedżerów) a kończąc na rozległej tematyce jaką
jest zarządzanie jakością.
Ostatni bardzo rozległy wykład przeprowadzony został przez Kierownika TQM,
Pełnomocnika Faurecii Wałbrzych Janusza Pośpiecha i dotyczył
„Wytwarzania na światowym poziomie”
Poranek drugiego dnia uczestnicy konferencji spędzili na zwiedzaniu
Zamku Książ, a po powrocie odbyła się znów niezwykle interesująca dyskusja
prowadzona przez prezesa SKZJ Q-mam Marcina Pakułę na temat kół
naukowych, ich roli na uczelni, sposobów przetrwania i wzbogacenia ofert
kierowanych do studentów. Członkowie kół w trakcie tej rozmowy mogli się
podzielić z innymi doświadczeniem i obserwacjami poczynionymi na swoich
uczelniach dotyczących sposobów promocji danej organizacji na uczelni, czy
reakcji studentów na działania kół.
O randze tej konferencji może świadczyć obecność choćby Prorektora ds.
Dydaktyki Prof. zw. dr hab. Krystyny Mazurek – Łopacińskiej, czy
Prorektora ds. Nauki Prof. dr hab. inż. Stanisława Nowosielskiego.
Zaszczycili nas swoją obecnością również: Prof. AE dr hab. Lucjan
Kowalczyk, Prof. zw. dr hab. H. Jagoda, Prof. AE dr hab. Lech Kurowski,
Dr inż. Edyta Tabaszewska, Dr Anna Baraniecka oraz Dr B. Rodawski.
Referaty prezentowane w trakcie konferencji zostaną wydane w formie
pisemnej i wkrótce osoby zainteresowane tematyką przez nas poruszaną będą
mogły się z nimi zapoznać.

