II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych
„Nowoczesne koncepcje zarządzania – rozwiązania praktyczne”
W dniach 20-22 października 2005 roku w Karpaczu odbyła się II Ogólnopolska
Konferencja Kół Naukowych, nt. „Nowoczesne koncepcje zarządzania – rozwiązania
praktyczne”. Była to kontynuacja zeszłorocznego spotkania zorganizowanego przez Koło
Naukowe Zarządzania Jakością „Q-mam” i Koło Naukowe Zarządzania „Sensat” działających
przy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studia w Wałbrzychu. Wśród zaproszonych
gości byli: Prorektor ds. Dydaktyki - Prof. zw. dr hab. inż. Stefan Wrzosek Prorektor ds.
Współpracy z Zagranicą - Prof. dr hab. Jarosław Witkowski, Prof. dr hab. inż. Stanisław
Nowosielski, Prof. zw. dr hab. Henryk Jagoda, Prof. AE dr hab. Lech Kurowski, Prof. AE dr
hab. Lucjan Kowalczyk, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału GRiT - dr Anna Baraniecka.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele kół naukowych funkcjonujących na
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Politechnice
Wrocławskiej, Politechnice Białostockiej, Politechnice Rzeszowskiej, Uniwersytecie
Szczecińskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Zielonogórskim, Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach, oraz
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Udział wzięli również doktoranci, kadra naukowa
wyżej wymienionych uczelni oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.
Konferencję otworzył Prof. zw. dr hab. inż. Stefan Wrzosek, przy udziale
organizatorów – dr inż. Edyty Tabaszewskiej i dra Bartłomieja Rodawskiego. W trakcie
dwóch pierwszych sesji, poprowadzonych kolejno przez Prof. zw. dra hab. Henryka Jagodę
oraz Prof. dra hab. Jarosława Witkowskiego zostały przedstawione referaty prezentujące
współczesne koncepcje, metody, techniki i narzędzia zarządzania organizacją. Pozwoliło to
wszystkim zapoznać się z wadami, zaletami oraz problematyką, z jaką muszą się borykać
przedsiębiorstwa przy wdrażaniu wybranych koncepcji. Na zakończenie pierwszego dnia
odbyła się kolacja zbójnicka, w trakcie której przy dźwiękach muzyki uczestnicy konferencji
bawili się do późnych godzin nocnych.
Dzień drugi konferencji również obfitował w wiele atrakcji. Po śniadaniu wszyscy
wybrali się na wycieczkę do schroniska Samotnia w Kotle Małego Stawu, gdzie można było
podziwiać przepiękne widoki Karkonoszy. Po powrocie odbyły się kolejne dwie interesujące
sesje prowadzone przez dra Bartłomieja Rodawskiego oraz Prof. AE dra hab. Lecha
Kurowskiego dotyczącae zarządzania kapitałem ludzkim, wiedzą i informacją oraz
praktycznych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem. Jednym z gości, którzy zaszczycili
nas swoją obecnością była Pani Halina Truszczyńska, koordynator ds. Systemów Zarządzania
w firmie PMPoland Group. Zarysowała ona bardzo szeroki obraz koncepcji zarządzania w
wyżej wymienionej firmie.
W sobotę 22 października odbyły się dwie sesje. Pierwsza z nich poprowadzona przez
dr inż. Edytę Tabaszewską, opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Jakością
„Q-mam”, dotyczyła problemów, z jakimi borykają się absolwenci szkół wyższych starając
się o pracę oraz osoby menedżera i jego roli w przedsiębiorstwie. Ostatnia sesja, której
przewodniczyła Agnieszka Nowak - prezes Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania
„Sensat”- poświęcona była roli kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. W
trakcie tej sesji przedstawiciele każdego z dwunastu obecnych na konferencji kół naukowych
zaprezentowali swoją działalność. W trakcie rozmowy mogli podzielić się z innymi swoimi
sukcesami, obserwacjami i doświadczeniami, jakie zebrali podczas swojej działalności na
uczelniach.

W trakcie konferencji wszyscy uczestnicy stwierdzili zgodnie, że takie spotkania są
niezwykle ważne, przede wszystkim ze względu na możliwość prezentacji przez studentów
wyników swoich prac naukowych, jak i ze względu na możliwość wymiany doświadczeń i
nawiązania współpracy między kołami naukowymi z różnych uczelni. Celem konferencji była
dyskusja dotycząca nowoczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania oraz ich
praktycznego wykorzystania w przedsiębiorstwach i zdaniem organizatorów cel ten został
osiągnięty.
Zainteresowanych działalnością kół naukowych, będących organizatorami oraz
informacjami dotyczącymi samej konferencji, zapraszamy na strony internetowe: www.qmam.ae.wroc.pl. oraz www.sensat.republika.pl. W dziale AKTUALNOŚCI znajdą Państwo
między innymi program konferencji, listę uczestników oraz galerię zdjęć.
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