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Konferencja naukowa

„Inwestycje – Nieruchomości – Ekologia”
(Gdańsk, 22-23 czerwca 2009)
M a ł g o r z ata U h r u s k a

W

dniach 22-23 czerwca 2009 roku,
w nadmorskiej scenerii, w gdańskim Dworze Prawdzica, odbyła
się konferencja naukowa pod tytułem „Inwestycje – Nieruchomości – Ekologia”. Organizatorem konferencji była Katedra Inwestycji
Uniwersytetu Gdańskiego.    W konferencji
uczestniczyli przedstawiciele różnych ośrodków akademickich z całego kraju, które
w swej ofercie dydaktycznej prowadzą przedmioty specjalnościowe związane z tematyką
nieruchomości i inwestycji.
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała prof. dr hab. Krystyna Dziworska, pełniąca funkcję kierownika Katedry Inwestycji
wspólnie z prof. dr. hab. Jerzym Bielińskim
– dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.   
Obrady konferencji zostały podzielone
na dwie zasadnicze części.
Część pierwsza, zgodnie z tytułem konferencji, obejmowała problematykę rynku
nieruchomości, przygotowania i oceny efektywności inwestycji, a także aspektów ekologicznych inwestycji. Odbyły się dwie sesje
naukowe (1) Rynek nieruchomości – dziś
i jutro oraz (2) Inwestycje – nowe wyzwania,
w ramach których prezentowano 8 wybranych referatów.
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Druga część konferencji poświęcona
była m.in. współpracy między ośrodkami
akademickimi w zakresie finansowania i realizacji wspólnych projektów badawczych.
W sesji (3) Badania naukowe – finansowanie i współpraca odbyła się dyskusja
na temat koordynacji badań naukowych
prowadzonych przez poszczególne ośrodki akademickie. Natomiast w ostatniej
sesji (4) Dydaktyka – perspektywy licencji
zawodowych dla absolwentów poruszono
problem zgodności programów dydaktycznych z minimami programowymi zawodów nieruchomościowych i wymogów
formalnych ubiegania się o licencje zawodowe oraz wskazano kierunki doskonalenia kształcenia.
Konferencję podsumowała i uroczyście
zamknęła prof. Krystyna Dziworska.
Członkami Komitetu Naukowego konferencji byli pracownicy Uniwersytetu
Gdańskiego: prof. dr hab. Krystyna Dziworska, prof. dr hab. Anna Górczyńska,
prof. dr hab. Lucjan Czechowski, dr Teresa
Czerwińska, dr inż. Małgorzata Rymarzak,
dr Anna Wojewnik-Filipkowska. Natomiast
członkami Komitetu Organizacyjnego konferencji byli: dr Krzysztof Szczepaniak (przewodniczący), mgr Anna Hinc-Golańska

(sekretarz), dr Dariusz Trojanowski oraz
mgr Ewelina Nawrocka.
Na konferencję zostało przesłanych 25
referatów, które zgodnie z obietnicą organizatorów zostaną wkrótce opublikowane.
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