PROGRAM
OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
Z OKAZJI JUBILEUSZU XX-LECIA
OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ
nt. „INWESTOWANIE W KAPITAŁ LUDZKI”
7 marca 2008 roku (piątek)
Dom Ekonomisty – Warszawa, ul. Nowy Świat 49, sala 109
Sesja jubileuszowa (godz. 10:30–11:15)
•
•
•
•

Otwarcie konferencji – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. ElŜbieta
Mączyńska
Wystąpienia okolicznościowe – honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
prof. dr hab. Zdzisław Sadowski, honorowa przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej prof. dr hab. Stanisława Borkowska
Wystąpienia gości honorowych
Wręczenie orderów i odznaczeń państwowych, medali Komisji Edukacji Narodowej oraz odznak
honorowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Sesja problemowa (cz. I) – wystąpienia merytoryczne wraz z dyskusją (godz. 11:15–12:45)
A. Kreowanie wiedzy – moderator: dr Artur Pollok
prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska – Foresight w określaniu przyszłości rozwoju gospodarki
narodowej
dr Artur Pollok, mgr Grzegorz Wałęga – Kreowanie wiedzy przez inwestowanie w badania i rozwój
dr Alina Baran, mgr Witold Baran – Edukacja w Polsce wobec zmian systemowych i demograficznych
dr Piotr Wachowiak – Kreowanie wiedzy w przedsiębiorstwie
dr Urszula Bukowska – Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania wiedzą
mgr Marek Makowiec, dr hab. Bogusz Mikuła – Wykorzystanie instrumentów wspomagających
zarządzanie wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski
mgr Grzegorz Kowalski, mgr GraŜyna Tatka – Rozwój kapitału ludzkiego na przykładzie województwa
świętokrzyskiego
B. Pomiar kapitału ludzkiego – moderator: prof. dr hab. S. Ryszard Domański
prof. dr hab. S. Ryszard Domański – Akumulacja i umorzenie kapitału ludzkiego w skali makro.
Przyczynek do metody pomiaru
dr Grzegorz Łukasiewicz – Pomiar kapitału intelektualnego organizacji
dr Sylwia Zajączkowska-Jakimiak – Kapitał ludzki a transfer wiedzy poprzez zagraniczne inwestycje
bezpośrednie – sprzęŜenia zwrotne
Przerwa kawowa (godz. 12:45–13:00)

Sesja problemowa (cz. II) – wystąpienia merytoryczne wraz z dyskusją (godz. 13:00–14:30)
C. Czas na talenty – moderator: prof. dr hab. Stanisława Borkowska
prof. dr hab. Stanisława Borkowska – Talenty dźwignią innowacyjności i konkurencyjności
prof. dr hab. Czesław Szmidt – Zarządzanie talentami we wczesnej fazie rozwoju
mgr Anna Kaniewska, mgr Wanda Romejko-Lotfi, mgr Jadwiga Topolan – Rola systemu edukacji
w wyłanianiu i promowaniu młodych talentów
dr Łukasz Gębski – Czy potrzeba nam talentów – oczekiwania praktyki gospodarczej
dr Piotr Szeliga – Talenty na czas: spojrzenie poszukiwacza talentów
D. Ekonomista przyszłości – moderator: prof. dr hab. Mieczysław Socha
dr Krzysztof Rybiński – Ekonomista przyszłości – punkt widzenia młodego pokolenia ekonomistów
dr Stanisław Macioł, dr inŜ. Andrzej Muszyński – Ekonomista przyszłości – wybrane aspekty
teoretyczne i praktyczne
dr inŜ. Wiesław Danielak – Atrakcyjność zawodu ekonomisty w świetle wyboru kierunku rozwoju
zawodowego

Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji (godz. 14:30–14:45) – prof. dr hab. Stanisława
Borkowska

Obiad (godz. 15:00 – Pałac Staszica, Warszawa, ul. Nowy Świat 72)
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