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Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki 
 

15 grudnia 2009 r. zapraszamy do udziału 
w seminarium otwartym na temat: 

 

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI ZARZ ĄDZANIA ORGANIZACJAMI 
GOSPODARCZYMI 

 
z udziałem Wojciecha Nasierowskiego, profesora University of  New Bruswick 

(Kanada) 
 
Miejsce seminarium: Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Prawa ul. Ks 
Popiełuszki 4, Stalowa Wola, sala nr 18.  
  
Wojciech Nasierowski – profesor zwyczajny, profesor University of New Brunswick. 
Absolwentem Politechniki Warszawskiej, ukończył tam 2 fakultety - Wydział Mechaniczo-
Technologiczny, specjalizacja: Systemy Informatyczne (1972), oraz Wydział InŜynierii Sanitarnej i 
Wodnej, specjalizacja: Systemy Ochrony Środowiska (1980). Wykształcenie w zakresie nauk 
technicznych uzupełnił doktoratem w naukach o organizacji i zarządzaniu (1986) i habilitacją (1998) 
w naukach o zarządzaniu. Prowadzi seminaria i wykłady w 25-ciu krajach świata. Szkoli kadry 
naukowców oraz pracowników. Opublikował ponad 50 artykułów w czołowych (głównie 
zagranicznych) recenzowanych, fachowych czasopismach. Zaprezentował wyniki swoich badań na 
ponad 50 konferencjach międzynarodowych. Jego najbardziej znane prace są związane z 
zagadnieniami innowacyjności i konkurencyjności, zarządzania międzykulturowego, transferu 
wiedzy, planowania strategicznego i projektowania organizacji. Wojciech Nasierowski jest 
współtwórcą ilościowego kierunku badań nad Narodowymi Systemami Innowacyjności. 
  
Program: 
8:45 - 9:00 rejestracja uczestników 
  
9:00 - 9:10 prezentacja osoby profesora Wojciecha Nasierowskiego  (ks. prof.  Jana Zimnego) 
  

9:10 - 10:40 część I – Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 
 
10:40 – 10:55 przerwa na kawę 
 

10:55 – 12:25 część II — Współczesne struktury organizacyjne 
 
12:25 – 13:25 obiad 
 

13:25 – 14:55 część III — Restrukturyzacja przedsiębiorstw 
 
14:55 – 15:10 przerwa na kawę 

 
15:10 – 16:30 panel i podsumowanie (ks. prof. Jan Zimny) 

  

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują materiały konferencyjne, obiad i serwis 
kawowy. Warunkiem udziału jest zgłoszenie swojego uczestnictwa za pośrednictwem wortala 
naukowego, strona www.ict.kul.eu. (wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, wydrukowanie, 
podpisanie i złoŜenie w pokoju CN 015 lub GG 100. 


