Z ŻYCIA SZKOŁY

Organizacje sektora publicznego
– czynniki i pomiar skuteczności
W dniach 29–31 maja 2017 roku odbyła się w naszej uczelni
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Organizacje sektora
publicznego – czynniki i pomiar skuteczności”. Organizatorami
konferencji byli: Instytut Kapitału Ludzkiego, którego kierownikiem jest prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz oraz Katedra Prawa
Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw kierowana
przez prof. zw. dr hab. Włodzimierza Szpringera z Kolegium
Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, we współpracy z Katedrą Ekonomiki Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Anny
Zielińskiej-Głębockiej. Celem konferencji było wypełnianie
luki poznawczej dotyczącej czynników i pomiaru skuteczności
organizacji sektora publicznego z perspektywy ekonomicznej,
zarządczej i prawnej.

Konferencję otworzył dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab.
Roman Sobiecki, prof. SGH wraz z kierownikami jednostek
organizujących konferencję. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wielu ośrodków naukowych z całej Polski. Najliczniej
reprezentowane były ośrodki z Katowic i Gdańska.
Konferencję rozpoczęły sesje plenarne, w których wzięli
udział: prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz, prof. dr hab. Aldona
Frączkiewicz-Wronka z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. zw. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego,
prof. dr hab. Małgorzata Czerska i prof. dr hab. Ryszard Rutka
z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. zw.
dr hab. Janusz Strużyna z Wydziału Informatyki i Komunikacji
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i dr hab. Izabela
Marzec z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.
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W trakcie konferencji zaprezentowano liczne referaty dotyczące funkcjonowania organizacji publicznych pogrupowane
w sesje panelowe zatytułowane: Zaufanie – sesja moderowana
przez dr Łukasza Sienkiewicza z Instytutu Kapitału Ludzkiego
SGH; Sprawność, skuteczność, efektywność, ekonomiczność
– pomiar organizacji publicznych – sesja moderowana przez
dr Joannę Stefaniak z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu
Gdańskiego; Zasoby Ludzkie – sesja moderowana przez dr Piotra
Staszkiewicza z Instytutu Finansów, Korporacji i Inwestycji SGH
oraz Przedsiębiorczość – sesja moderowana przez dr hab. Agatę
Austen z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W trakcie konferencji cele nowo założonego Stowarzyszenia
Forum Myśli Instytucjonalnej zaprezentowała prezes Stowarzyszenia prof. zw. dr hab. Anna Ząbkowicz z Instytutu Ekonomii,
Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przed sesjami panelowymi w drugim dniu konferencji, wprowadzenia do metodyki prowadzenia badań w naukach o zarządzaniu dokonał prof. zw. dr hab. Wojciech Czakon z Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Trzeciego dnia konferencji odbyły się warsztaty projektowe
poświęcone praktycznej stronie przygotowywania projektów
badawczych do Narodowego Centrum Nauki. Celem warsztatów była integracja środowisk i podjęcie wspólnych działań na
rzecz przygotowania interdyscyplinarnych projektów naukowych
związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego.
Kolejna druga konferencja poświęcona organizacjom publicznym odbędzie się za rok na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie – u współorganizatora tegorocznej
konferencji.
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