Program VIII Sympozjum Naukowego
nt. „Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach kryzysu gospodarczego”
17 maja 2010, Stara Aula – Budynek Główny
10.00 -10.15 Rozpoczęcie Sympozjum
SESJA I 10.15 – 11.45
Zasoby informacyjne przedsiębiorstwa i ich rola w ograniczaniu ryzyka gospodarczego
Przewodniczący sesji – prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki
prof. UE dr hab. Mirosława Kwiecień - Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław Sprawozdawczość finansowa
a korporacyjna odpowiedzialność społeczna
prof. dr hab. inż. Józef Frąś - Uniwersytet Szczeciński - Doskonalenie systemu informacji w procesach
logistycznych
mgr Joanna Wieczorek - Dyrektor Finansowy - NZOZ Bytom- Zasoby informacji w systemie controllingu zakładu
opieki zdrowotnej
prof. dr hab. Kazimierz Waćkowski, dr Michał Żebrowski - Politechnika Warszawska - Rozwijanie strategii
innowacji w MSP-IT w warunkach kryzysu gospodarczego
dr Dorota Jelonek – Politechnika Częstochowska - Dynamiczne kształtowanie strategii informacyjnej
przedsiębiorstwa
Dyskusja i przerwa na kawę
SESJA II 12.00 - 13.15
Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego
Przewodniczący sesji – prof. zw. dr hab. Adam Stabryła
prof. zw. dr hab. Adam Peszko - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach - Nowe wyzwania
wykorzystywania zasobów informacyjnych w procesach nadzoru i regulacji rynków finansowych dla zapobiegania
kryzysom w gospodarce globalnej
prof. dr hab. inż. Maciej Kaliski, dr inż. Adam Szurlej - Departament Ropy i Gazu
Ministerstwo Gospodarki; mgr Marcin Krupa, mgr inż. Andrzej Sikora - Instytut Studiów Energetycznych Sp. z
o.o., - Wpływ niekonwencjonalnych źródeł gazu ziemnego i kryzysu gospodarczego na prognozy rozwoju rynku
gazu skroplonego LNG w Europie
dr Ziółkowska Bogusława - Politechnika Częstochowska - Kapitałowe znaczenie informacji w zarządzaniu
wartością przedsiębiorstwa w warunkach chaosu i zagrożenia kryzysowego
mgr Katarzyna Żmija – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - System wczesnego ostrzegania jako narzędzie
informujące o sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie
Dyskusja i przerwa na kawę
SESJA III 13.45 – 15.00
Polityka ochrony i bezpieczeństwa informacji w organizacjach
Przewodniczący sesji – prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj
prof. dr hab. Andrzej Żebrowski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Ochrona informacji
w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji – wybrane problemy
mgr Mariusz Rozwadowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - System Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji skutecznym narzędziem polityki bezpieczeństwa informacji
mgr Anna Sławik – Uniwersytet Jagielloński - Praktyka zarządzania bezpieczeństwem informacji w grupie
kapitałowej branży przetwórstwa stali w Polsce w aktualnych warunkach otoczenia organizacji
dr Łukasz Wacławik – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wywiadownie gospodarcze w Polsce:
podmioty, źródła informacji i wybrane produkty
Dyskusja
15.00-15.15 – Podsumowanie Sympozjum

