Cel konferencji PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY:

Komunikat nr 5



prezentacja osiągnięć naukowych, wymiana poglądów i doświadczeń łączących się z tematyką Konferencji,
 warsztaty naukowe dla doktorantów i habilitantów w dziedzinie zarządzania
projektami i procesami,
 dyskusja nad stanem badań naukowych prowadzonych w obszarze PPP,
 prezentacja form kształcenia w obszarze zarządzania projektami na polskich
uczelniach,
 integracja środowiska naukowego zajmującego się problematyką PPP w organizacjach gospodarczych, a także poszukiwanie wspólnych płaszczyzn zainteresowań i współpracy w tym obszarze.
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i
realizacją projektów i procesów oraz programów w tym między innymi:
1. Standardy i metody w realizacji PPP,
2. Innowacyjność i innowacyjne PPP – teoria i praktyka,
3. Czynnik ludzki w zarządzaniu PPP,
4. Zespół projektowy: tradycyjny i wirtualny, wyzwania,
5. Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w realizacji PPP,
6. Zwinne, adaptacyjne zarządzanie PPP,
7. Zagadnienia finansowanie, koszty i efektywność realizacji PPP,
8. Zarządzanie wiedzą w realizacji PPP,
9. Rozwiązania organizacyjne w realizacji PPP w tym PMO,
10. Nowe technologie i narzędzia wspomagające realizację PPP, cyfryzacja,
11. Ryzyko i antykryzysowe zarządzanie PPP,
12. Jakość i dążenie do doskonałości w przygotowaniu i realizacji PPP,
13. Globalne zarządzanie PPP w skali regionu, kraju,
14. Czynnik czasu w realizacji PPP, harmonogramowanie,
15. Mega projekty i programy,
16. Rozwój kształcenia w zakresie PPP,
17. PPP współfinansowane z UE - prezentacja osiągnięć,
18. Zastosowania i dobre praktyki w realizacji PPP - studia przypadków.
Tematyka konferencji dotyczy różnych branż działalności gospodarczej i publicznej, tj.: produkcji przemysłowej, budownictwa, IT i rozwoju oprogramowania,
logistyki, opieki zdrowotnej, samorządów i działalności publicznej, sportu, wydarzeń kulturalnych, edukacji i szkolnictwa, turystyki, itp.

ZAPROSZENIE
do udziału w
VI. Konferencji Naukowej, pt.:

PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY,
zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki
GDAŃSK, 17 - 18 październik 2018
oraz
sympozjum naukowo-gospodarcze:

RYZYKO – INTERESRIUSZE- INNOWACJE
GDAŃSK, 19 październik 2018
Miejsce obrad:



17-18 października 2018: Hotel Galion w Gdańsku (Górki Zachodnie)
19 październik 2018: Centrum konferencyjne Amber Expo, Gdańsk ul. Żaglowa; szczegóły na stronie: www.visitgdansk.com/sympozjum

Organizatorzy:



Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk

Patronat:


International Project Management Association (IPMA) Polska

Zgłoszenia i bieżące informacje o konferencji są dostępne pod adresem:

www. ppp.zie.pg.gda.pl

Informacje organizacyjne






referaty i wystąpienia mogą być w języku polskim lub angielskim,
karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej: www.ppp.zie.pg.gda.pl
prace, zostaną wydane w: Przegląd Organizacji (www.przegladorganizacji.pl) 13 punktów ; Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka;
(www.zie.pg.edu.pl/reme/profil-czasopisma) - 6 punktów oraz wybrane prace w:
Zarządzanie Przedsiębiorstwem – 7 punktów (www.zp.ptzp.org.pl). Ostateczną
decyzja o publikacji podejmują komitety redakcyjne ww. czasopism.
przewidywane są prelekcje i panele dyskusyjne na temat dobrych praktyk w zakresie PPP z udziałem zaproszonych gości specjalnych posiadających znaczące
doświadczenie w obszarze realizacji projektów.

Imprezy towarzyszące:




kolacja grillowa,
uroczysta kolacja kulturalno – rozrywkowa w klimacie marynistycznym.
krótki rejs ..jeśli dopisze pogoda

Zakwaterowanie i miejsca obrad:





Hotel w Gdańsku. Dojazd własnym samochodem lub z centrum Gdańska autobusem. Rozpoczęcie konferencji: środa 17.10.2018 po południu
W piątek 19.10.2018 rano przejazd do siedziby MTG SA, ul Żaglowa. Zakończenie
konferencji ok godz. 16 (szczegóły: www.visitgdansk.com/sympozjum)
Istnieje możliwość wcześniejszego przybycia lub pozostania dłużej w hotelu

TERMINARZ konferencji:
 Do 8.10. 2018 – zarejestrowanie się na stronie konferencji wraz z przesłaniem ostatecznej wersja publikacji do Przegląd Organizacji
do 1.10. 2018 – zarejestrowanie się na stronie konferencji wraz z przesłaniem tytułu i streszczenia publikacji do „Przedsiębiorstwo we..” oraz „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”. Ostateczna wersja publikacji do 16.10.2018
Wpłata: do 6.10. 2018 –
Zakwaterowanie Bez zakwaw pokoju 2 osob. terowania


Wygłoszenie i wydruk referatu, udział w impre890 zł
700 zł
zach towarzyszących, catering w trakcie obrad,
690 zł
500 zł
Uczestnictwo w konferencji bez referatu
500 zł
Uczestnictwo tylko poprzez samą publikacje
 pokój 1 osobowy jest możliwy za dopłatą w wys. 100 zł
 opłatę należy wpłacać na konto: 17 1090 1098 0000 0001 3307 5994 z
dopiskiem zad. 032080 + nazwisko, imię

Adres do korespondencji:
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdańsk; z dopiskiem „Konferencja PPP”

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Michał Trocki – SGH w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak - Politechnika Koszalińska
Prof. UG dr hab. Robert Bęben – Uniwersytet Gdański
Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. PK dr hab. inż. Jan Duda- Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. Mariusz Flasiński - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. PŚ dr hab. inż. Wacław Gierulski – Politechnika Świętokrzyska
Dr hab. inż. Eryk Głodziński - Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala – Politechnika Opolska
Prof. AGH dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta - Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek – Akademia Techniczno-Hum. w Bielsku-Białej
Prof. AGH dr hab. inż. Monika Łada - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek - Politechnika Warszawska
Prof. PO dr hab. inż. Waldemar Skomudek - Politechnika Opolska
Prof. PŚl dr hab. inż. Seweryn Spałek - Politechnika Śląska
Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. inż. Antoni Świć - Politechnika Lubelska
Dr hab. Paweł Wyrozębski - SGH w Warszawie
Prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka - Politechnika Gdańska
Prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus - Politechnika Gdańska

Komitet wsparcia praktyków ze świata biznesu:
Andrzej Bojanowski – MTG SA
Ryszard Trykosko – NDI S.A
Krzysztof Rudziński – INNOBALTICA sp. z o.o
Karol Kalinowski – Centrum Hewelianum

Komitet organizacyjny:








Dr hab. inż. Marek Wirkus, prof. PG – przewodniczący
Dr inż. Grzegorz Zieliński
Dr inż. Radosław Drozd
Dr Anna Starosta
Dr Katarzyna Tubielewicz
Mgr inż. Ewa Kusio
Mgr inż. Karol Kufel

Kontakt z sekretariatem konferencji:
Tel: 58 347-24-55;
e-mail: ppp@zie.pg.gda.pl

