KONFERENCJA NAUKOWA

„Problemy naukowe w zarządzaniu projektami”
W dniach 27-29 maja w „Pałacu Brzeźno” Wydział Zarządzania naszej
Uczelni zorganizował konferencję naukową poświęconą problemom naukowym
pojawiającym się w kontekście zarządzania projektami. Była to kolejna
konferencja z cyklu „Scientific Problems in Project Management”
zainicjowanego przez Wydział. Współorganizatorami konferencji było siedem
czołowych krajowych ośrodków akademickich: Uniwersytet Jagielloński w
Krakowie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska (Filia w
Płocku), Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.
Dzieje brzeźnieńskiego kompleksu pałacowo-parkowego sięgają połowy
ubiegłego stulecia, samego Brzeźna – XIII wieku. Do tego urokliwego miejsca,
na północnym skraju Wzgórz Trzebnickich, położonego pośród malowniczego
krajobrazu zielonych lasów i zacisznych jezior, przybyli – na zaproszenie
organizatorów – liczni Goście, przedstawiciele wielu środowisk naukowych
naszego Kraju, a także uczelni zagranicznych (Narodowego Uniwersytetu
Lwowskiego oraz Technicznego Uniwersytetu w Rydze). Warto dodać, że
Wydziałowi udało się zachęcić do udziału w Konferencji wiele znakomitości
świata nauki polskiej – zarówno z dziedzin humanistycznych, jak dyscyplin
technicznych. Przez trzy dni zabytkowy Pałac i Dom Klubowy tętniły par
excellence współczesnym rytmem - prezentacji naukowych komunikatów oraz
dyskusji, dotyczących najbardziej żywotnych problemów współczesnych nauk
o zarządzaniu i ich egzemplifikacji w sferze praktycznej, realnych zadań
wymagających konkretnych rozwiązań.
Hasło „zarządzanie” stanowiło swoiste spoiwo – „interdyscyplinarny most
logiczny”, łączący w zamyśle organizatorów, rozliczne nurty badań
i przemyśleń, będących ich rezultatami. Programowo, dwoma dominującymi
nurtami rozważań konferencyjnych były kwestie należące do dwóch dużych
obszarów badawczych: zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi oraz
zarządzanie projektami ekonomicznymi. Znalazło to odbicie w tematyce dwóch
sekcji, w których prowadzone były obrady.
Pierwszą, plenarną sesję, otworzył, witając uczestników Konferencji, jej
Gospodarz, Dziekan Wydziału Zarządzania, pułkownik dr hab. inż. Dariusz
Skorupka, profesor WSOWL. Już w trakcie obrad plenarnych dało się zauważyć
interakcje, symbiozę a nawet synergię owych dwóch ogromnych obszarów.
Problem wielowymiarowości zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi oraz
– związaną z tym- potrzebę osadzenia badań naukowych, w szerszym,
ekonomiczno-społecznym kontekście, sygnalizował pierwszy Prelegent,

prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński z Politechniki Poznańskiej.
Z kolei prof. dr hab. Jan Stachowicz z naszej Uczelni, stwierdził, iż z pozycji
współczesnej teorii organizacji można postawić hipotezę o odbywającej się
zmianie paradygmatu w naukach o zarządzaniu. Dwugłos Profesorski
znakomicie podsumował i spuentował prowadzący obrady Prof. dr hab. inż.
Tadeusz Kasprowicz z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, który
stwierdził, że już sam fakt dialogu w tak fundamentalnych kwestiach
(prowadzonego z różnych pozycji badawczych!) stanowi naukową wartość
dodaną rozważań konferencyjnych.
W kolejnych dniach konferencji obrady prowadzone były we
wspomnianych już sekcjach tematycznych. Obradom w sekcji I – Zarządzanie
przedsięwzięciami budowlanymi – przewodniczyli, kolejno: w czwartek, 27
maja, Pani prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz z Politechniki Krakowskiej,
a następnego dnia, w piątek – Pan prof. dr hab. Zdzisław Hejducki z Politechniki
Wrocławskiej. Z kolei, przewodniczącymi obrad sekcji II, poświęconej
zarządzaniu projektami ekonomicznymi, byli –odpowiednio- Pani prof. dr hab.
Barbara Iwankiewicz-Rak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz
Pani prof. dr hab. Danuta Mierzwa z Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły
Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, która moderowała również
plenarną dyskusję problemową „na półmetku” Konferencji. Sesję posterową
prowadziła Pani dr Magdalena Hopej-Kamińska, również z naszego Wydziału.
Organizatorzy zaproponowali uczestnikom także nietuzinkowe „zajęcia
towarzyszące”, nie ograniczając się tylko do tradycyjnej integracji w trakcie
wspólnej uroczystej kolacji. W ramach tzw. wyjazdu studyjnego, uczestnicy
mogli wybierać pomiędzy symulatorem walki „Śnieżnik” na terenie WSOWL,
nauka gry w golfa oraz zwiedzaniem zabytkowego klasztoru w pobliskiej
miejscowości Bagno (obecnie - siedziby Wyższego Seminarium Duchownego
Salwatorianów).
Całość przebiegu Konferencji podsumował Dziekan Wydziału Zarządzania
WSOWL Pan płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka ( w asyście przewodniczących
obrad w poszczególnych sekcjach), podkreślając inspirujące, integrujące
i perspektywiczne znaczenie tego mitingu naukowego.
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