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 FUNKCJONOWANIE GOSPODARKI W WARUNKACH PANDEMII

które odbędzie się we wtorek, 16 lutego 2021 r.

w godz. 11.00 – 13.00 w formie online na platformie Mircosoft Teams

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Celem seminarium jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat
głównych problemów ekonomicznych i społecznych warunkujących
funkcjonowanie gospodarki w warunkach pandemii. Swoje doświadczenia i
poglądy na ten temat przedstawią przedstawiciele praktyki gospodarczej,
świata akademickiego oraz administracji. Rozważania i dyskusja obejmą
między innymi następujące tematy:

Paneliści:

Wyzwania pandemii COVID-19 dla branży logistycznej i funkcjonowanie
przedsiębiorstw w warunkach pandemii.

Rozwój zrównoważony oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach
pandemii COVID-19.

Wykorzystanie efektuacji w procesie przeciwdziałania niepowodzeniom
gospodarczym małych przedsiębiorstw.

Przeciwdziałanie gospodarczym i społecznym skutkom pandemii w ramach
instrumentu �nansowego NextGenerationEU.

Ograniczenia aktywności gospodarczej wywołane skutkami pandemii.
Pandemia jako stymulator poszukiwania nowych rozwiązań w zarządzaniu

organizacjami gospodarczymi i społecznymi.
Prognozowanie zmian w funkcjonowaniu gospodarki po okresie pandemii.

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – ekonomistka, specjalistka z
dziedziny analizy ekonomicznej, �nansów i wyceny przedsiębiorstw, wyceny
nieruchomości, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego; związana ze Szkołą Główną Handlową w  Warszawie (SGH),
Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0fce7beb6793484c80d3388feb041bd2%40thread.tacv2/1612871377240?context=%7b%22Tid%22%3a%2255096df4-bded-4457-97d4-8ece40c61fdd%22%2c%22Oid%22%3a%226d6620ce-ac9f-44d4-8dd5-691a6bbbff46%22%7d
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dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu
Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki. Prowadzi badania w
zakresie zrównoważonego rozwoju, energetyki odnawialnej i prosumenckiej,
zarządzania elastycznym popytem oraz rozwoju inteligentnych miast, rozwoju
smart grids i systemów inteligentnych, a także Green HRM;

dr Izabela Różańska-Bińczyk – adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami
Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest praktykiem i
badaczem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualny obszar jej
zainteresowań badawczych to głównie green HRM, zrównoważony rozwój
oraz najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi;

dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu
Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki. Kierownik Centrum
Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce. Specjalizuje się w zarządzaniu
logistyką, nowoczesnych technologiach w logistyce, inteligentnej
infrastrukturze, elektromobilności i pojazdach autonomicznych, a także w
obszarze bezpieczeństwa w transporcie i ochronie zdrowia;

dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego,
Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej.
Prowadzi badania w zakresie zarządzania małymi i średnimi
przedsiębiorstwami, innowacyjności, zarządzania strategicznego oraz green
HRM;

dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego,
Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej.
Specjalista w zakresie przedsiębiorczości, w tym zastosowania efektuacji w
procesie przedsiębiorczym, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz
oceny przyczyn niepowodzeń gospodarczych;

dr Zo�a Sepkowska – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi,
Prezes Zarządu.

Mgr Robert Gondzia – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego w kierunku
Rachunkowość 
i Zarządzanie Finansami, HR & Project Manager, Event Manager, Trener.
Zajmuje się projektami od kilkunastu lat, z sukcesem współtworzył, bądź
realizował projekty z różnych obszarów, w tym HR, IT, PR, marketingu oraz
inwestycyjne;

mgr Katarzyna Devavry – magister nauk politycznych (Międzynarodowa
Szkoła Nauk Politycznych, Katowice, Polska, SciencesPo, Paryż, Francja),
doradca Jana Olbrychta, posła do Parlamentu Europejskiego, dyrektor biura
poselskiego w Parlamencie Europejskim;

mgr Marcin Podgórski – członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
aktywny od 25 lat 
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Rada programowa seminarium:

Udział w seminarium jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do połączenia za
pośrednictwem platformy MS Teams.   Kliknij tutaj, aby dołączyć do
spotkania

na forum organizacji międzynarodowych, ekspert w zakresie rozwoju polityki
regionalnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menedżer
międzynarodowych projektów w ramach programów Horyzont 2020.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie

Prof. dr hab. Stanisław Rudolf – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział
w Łodzi

Prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Politechnika Łódzka
Dr hab. Anna Adamik, prof. PŁ – Politechnika Łódzka
Dr hab. Dorota Burzyńska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Katarzyna Skorupińska-Cieślak – Uniwersytet Łódzki
Dr Jarosław Marczak – Uniwersytet Łódzki
Dr Izabela Różańska-Bińczyk – Uniwersytet Łódzki
Dr Zo�a Sepkowska – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
Dr Franciszek Sitkiewicz – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w

Łodzi
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