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Katowice zaprogramowane na sukces
Jak wykorzystać potencjał śląskich inżynierów programistów i jak, zbrojąc ich w kompetencje menedżerskie,
wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów? Co należy zrobić, by na Śląsku – w odniesieniu do sektora HighTech - spełnił się ideał efektywnej współpracy nauki i biznesu? 29 września 2008 r. w Katowicach podczas
konferencji „Project Management dla Firm Innowacyjnych” pytania te podejmą naukowcy, samorządowcy,
przedsiębiorcy i przedstawiciele inwestorów.
Konferencja „Project Management dla Firm Innowacyjnych” koncentruje się na prezentacji relacji sfer nauki i biznesu, roli
badań w rozwoju efektywnych rozwiązań gospodarczych, a także znaczeniu kompetencji menedżerskich w projektach
informatycznych. Program wydarzenia obejmuje dwie sesje wykładowe, dyskusje panelowe oraz kuluarowe prezentacje
oprogramowania. Wśród gości i prelegentów nie zabraknie wybitnych znawców zagadnienia (m.in. dr Quentin Stafford-Fraser,
dr inż. Jerzy Mościński) oraz praktyków zarządzania projektem informatycznym (m.in. Jonathan Jeacocke, Lewis Turner). –
Chcemy zaprezentować najlepsze doświadczenia specjalistów zarządzania projektem, a także najlepsze argumenty
przemawiające za rozwojem relacji nauki i biznesu czy postaw menedżerskich u inżynierów – uczestników projektów
informatycznych – podkreśla Mariusz Tomaka, reprezentujący w Polsce DisplayLink, partnera i głównego sponsora konferencji. –
Jeśli na Śląsku spełni się ideał efektywnego R&D, a tutejsi programiści staną się także cenionymi menedżerami, będzie to
z korzyścią dla wszystkich: ich samych, regionu i inwestorów, którzy znajdą tu w pełni kompetentne kadry.
Honorowy patronat nad konferencją "Project Management dla Firm Innowacyjnych” sprawuje Prezydent Miasta
Katowice Piotr Uszok. Konferencja towarzyszy wejściu na rynek śląski lidera amerykańskiego sektora High-Tech
firmy DisplayLink, która planuje otwarcie w Katowicach regionalnego biura rozwoju oprogramowania.
Konferencja "Project Management dla Firm Innowacyjnych" odbędzie się 29 września 2008 r. w Sali
Ametystowej budynku Altus/Qubus (ul. Uniwersytecka 13) w godzinach od 9.30 do 15.30.
Zakres tematyczny konferencji:
- rozwój efektywnych relacji nauki i biznesu – od postaw infrastrukturalnych do koncepcji R&D (Research&Developement –
Badania i Rozwój),
- Katowice na mapie inwestycji światowych liderów sektora High-Tech,
- od pomysłu/idei po efektywne rozwiązania gospodarcze – o roli zarządzania projektem (project management) w firmach
sektora High-Tech,
- informatyczne projekty jutra – szanse, kierunki, uwarunkowania.
Skala oraz zasięg konferencji:
- zasięg terytorialny: woj. śląskie,
- liczba i profil uczestników: ok. 50 menedżerów – reprezentantów śląskiego sektora High-Tech, a także przedstawiciele
śląskiego samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz instytucji otoczenia biznesu.
Funkcję rzecznika konferencji pełni: Paweł Sikora, tel. bezpośredni: 501 531 948, tel. (32) 328 54 01, e-mail:
p.sikora@plastikoff.pl. Na miejscu konferencji uruchomione zostanie biuro informacyjne wspierające pracę uczestniczących w
obradach dziennikarzy. Biuro przekaże do Państwa dyspozycji kompletne materiały dotyczące przedmiotu konferencji, a także
umożliwi kontakt z prelegentami i zgromadzonymi specjalistami, aranżując Państwa indywidualne rozmowy.
Załączniki:
- zaproszenie z programem konferencji,
- informacje o organizatorach.

