Konferencja pod patronatem Prezesa PTE
8 grudnia 2017 r. odbyła się w Sosnowcu V Międzynarodowa Konferencja
Naukowa Gospodarka-Zmiany-Zarządzanie (G-Z-Z V).
Podczas konferencji, której organizatorami byli Instytut Zarządzania i Ekonomii
Wyższej Szkoły Humanitas oraz Instytut Przedsiębiorstwa SGH zostały poruszone tematy
związane z ekonomicznymi aspektami zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem
zarządzania zmianami w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Gościem specjalnym konferencji był prof. dr hab. Witold Orłowski, Członek
Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Rektor Akademii Finansów i Biznesu
Vistula, który w swoim wystąpieniu mówił o „zmieniającym się biznesie w dynamicznie
zmieniającym się świecie”.
Rozpoczynając obrady prof. nzw. dr hab. Jan Klimek (SGH) powiedział między
innymi że:” konferencja ta doskonale wpisuje się w to, co aktualnie dzieje się w świecie
biznesu. Nie ma firmy, która by nie mówiła o obniżeniu kosztów, prodykcji czy
innowacyjności. Coraz więcej firm porusza zagadnienie zarządzania talentami. Gdzie jest
talent, co to jest talent, jak się z nim obchodzić i przede wszystkim jak nie zmarnować talentu?
Referaty przygotowane na tę konferencję naukową są bardzo istotne, bo wychodzą
naprzeciw tego, co dzieje się w turbulentnie zmieniającym się świecie”.
Konferencja została podzielona na dwie sesje tematyczne, w których swoje referaty
wygłosili naukowcy, znawcy omawianej tematyki reprezentujący polskie i zagraniczne
placowki naukowe.
Data konferencji zbiegła się z Jubileuszem 80-tych urodzin prof. WSH dr Andrzeja
Kupicha, wieloletniego dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii, a zarazem inicjatora i
współorganizatora serii konferencji G-Z-Z. Okolicznościową laudację wygłosił prof. WSH dr
hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, który w swoim wystąpieniu
zacytował Charlesa Williama Eliota, podkreślając ogromne kompetencje społeczne
Profesora i jego zaangażowanie w realizowanie inicjatywy oraz przytoczył najważniejsze
osiągnięcia naukowe Jubilata. Wyraził też przekonanie, że gdyby do oceny naukowca
przykładać to właśnie kryterium, kryterium szacunku dla drugiego człowieka, miłości dla
drugiego człowieka, życzliwości, serdeczności to prof. Andrzej Kupich byłby w czołówce listy
rankingowej polskich naukowców.
W wydarzeniu udział wzięło blisko 100 uczestników, w tym studentów,
zainteresowanych tematyką gospodarki i zarządzania. Referaty wygłoszone na Konferencji
zostaną opublikowane w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Humanitas - seria Zarządzanie, a
pełne sprawozdanie na stronach internetowych www.humanitas.edu.pl oraz www.pte.pl
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