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CRITICAL ISSUES IN 
MANAGING ENGINEERED 
PROJECTS AND SYSTEMS

Mirosław Jan Skibniewski – specjalista w dziedzinie automatyki i komputerowych systemów wspomagania 

decyzji w zarządzaniu w budownictwie. Po doktoracie z automatyki budowlanej w Uniwersytecie Carnegie-Mellon w 1986 r. przyjął 

stanowisko adiunkta Uniwersytetu Purdue w stanie Indiana, gdzie w 1990 r. otrzymał stanowisko docenta, a w 1995 r. – profesora. 

W latach 1997-2004 prorektor Uniwersytetu Purdue. Od 2005 r. kierownik katedry organizacji i zarządzania w budownictwie im. 

A. Jamesa Clarka Uniwersytetu stanu Maryland w College Park pod Waszyngtonem. W latach 2010-2011 rektor politechniki (Dean 

of the College of Engineering) w Universytecie Khalifa w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Autor ponad 200 publikacji naukowych. Laureat wielu nagród za prace naukowe w dziedzinie automatyki i informatyki dla przemy-

słu budowlanego, m.in. Walter L. Huber Research Prize i Yukio Hasegawa Award. Wieloletni współpracownik koncernów inżynieryj-

no-budowlanych w USA, w Japonii i na Tajwanie. Od 1994 r. redaktor naczelny międzynarodowego pisma naukowego Automation 

in Construction, a od 2004 r. redaktor na Amerykę Północną pisma Journal of Civil Engineering and Management. 

9 stycznia
13.00-13.45 Projects and systems management concepts

13.45-14.30 Ethical and legal issues in projects and systems

14.30-15.15 Formation and types of contracts

15.15-16.00 Project delivery systems

10 stycznia
13.00-13.45 Scheduling and resourcing issues in projects

13.45-14.30 Public-private partnerships for large infrastructure projects

14.30-15.15 Torts and liabilities

15.15-16.00 Product liability theories

11 stycznia
13.00-13.45 Environmental protection issues in managing projects

13.45-14.30 Economic input-output for life cycle analysis of engineered products and systems

14.30-15.15 Economic and ethical issues in capital investment analysis for large projects and systems

15.15-16.00 Contract laws and customs

12 stycznia
13.00-13.45 Tangible and intellectual property

13.45-14.30 Professional liability

14.30-15.15 Dispute resolution techniques
Wykłady będą prowadzone 

w języku angielskim 


