Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
PSDB Sp. z o.o. zapraszają na seminarium pt.:

Rola kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników
w zarządzaniu informacją
oraz wiedzą w MSP
10 grudnia 2010 r., godzina 11.45
Hotel Kyriad Prestige, Warszawa, ul. Towarowa 2
Serdecznie Paostwa zapraszamy do udziału w seminarium eksperckim prezentującym wyniki badao
zrealizowanych w ramach projektu systemowego „Znaczenie wiedzy i informacji w zarządzaniu MSP”.
W trakcie seminarium przedstawimy, a następnie zestawimy wnioski z trzech badao, przeprowadzonych
w ramach ww. projektu:
„Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników”,
„Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw”,
oraz „Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa”.
Skupimy się na kluczowych zagadnieniach z punktu widzenia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
przedstawimy aktualne dane między innymi na następujące tematy:
 jaki jest wpływ rozwiązao właściwych inteligentnym organizacjom na konkurencyjnośd polskich małych
i średnich przedsiębiorstw,
 które kompetencje pracowników wpływają na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa i jego
innowacyjnośd,
 jakie sposoby zarządzania informacją oraz wiedzą stosowane są przez przedsiębiorstwa sektora MSP,
 które informacje są strategicznych dla MSP i jakie są źródła ich pozyskiwania,
 które czynniki decydują o skutecznym sposobie pozyskiwania informacji oraz zarządzania wiedzą
w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Najważniejszym elementem seminarium będzie moderowana dyskusja ekspertów oraz zgromadzonych
uczestników nt. czynników sprzyjających pro aktywnemu zarządzaniu informacją i wiedzą poprzez kompetencje
pracowników, a także na temat barier w tym zakresie. Dzięki temu podejmiemy próbę wskazania efektywnych
dla przedsiębiorstw sposobów zarządzania informacją i wiedzą.
Zaproszenie na niniejsze seminarium w szczególny sposób kierowane jest do przedsiębiorców działających
w Polsce, przedstawicieli instytucji naukowych i edukacyjnych, praktyków związanych z rozwojem zasobów
ludzkich, przedstawicieli władz regionalnych oraz administracji centralnej resortów zajmujących się działaniami
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
Termin seminarium: 10 grudnia 2010, godzina 11.45
Miejsce: Hotel Kyriad, ul. Towarowa 2, Warszawa
Rejestracja i kontakt: e-mail karolina.kelpinska@psdb.com.pl, lub poprzez
http://psdb.com.pl/aktualnosc/seminarium_Rola_kompetencji_w_zarzadzaniu_informacja_i_wiedza
Udział w seminarium jest bezpłatny, jednakże prosimy o dokonanie rejestracji do dnia 8.12.2010 r.

Program seminarium eksperckiego pt.

Rola kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników
w zarządzaniu informacją oraz wiedzą w MSP
10 grudnia 2010 r., godzina 11.45, Hotel Kyriad Prestige, Warszawa, ul. Towarowa 2
11.15– 11.45

Rejestracja uczestników,
Przywitanie uczestników i otwarcie seminarium

11.45– 12.00

Tomasz Klimczak, PSDB Sp. z o.o.
Paulina Zadura-Lichota, Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP

PREZENTACJA WYNIKÓW BADAO
12.00– 12.25
(25 min)
12.25– 12.50
(25 min)

12.50– 13.15
(25 min)

13.15–13.30

Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw. Sposoby pozyskiwania i
zarządzania informacją
Andrzej Gołoś, ARC Rynek i Opinia

Skuteczne zarządzanie wiedzą – MSP bliżej czy dalej do inteligentnej organizacji
Dr Justyna Wiktorowicz, Uniwersytet Łódzki

Wpływ kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników na konkurencyjnośd
przedsiębiorstwa z sektora MSP
Dr Janusz Kornecki, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Bogusław Plawgo, Uniwersytet w Białymstoku

Przerwa kawowa

ROLA KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ I NFORMACJĄ
13.30–13.55
(25 min)

13.55–14.40
(45 min)

Procesy zarządzania informacją, wiedzą, kompetencjami oraz kwalifikacjami
pracowników – podsumowanie i porównanie wyników
Prof. Małgorzata Juchniewicz, Uniwersytet Warmiosko-Mazurski

Wyodrębnienie barier i czynników sprzyjających pro aktywnemu zarządzaniu
informacją, wiedzą poprzez kompetencje
Dyskusja moderowana przez prof. Małgorzatę Juchniewicz z udziałem ekspertów poszczególnych badao oraz
uczestników seminarium

14.40–14.45

Zakooczenie seminarium

14.45– 15.30

Obiad

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Znaczenie wiedzy i informacji w zarządzaniu MSP”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

