XXV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Koła Naukowego Menedżerów na
Wydziale Zarządzania
W dniach 18 i 19 maja 2017 roku w auli Wydziału Zarządzania Politechniki
Lubelskiej, Koło Naukowe Menedżerów zorganizowało dwa wydarzenia. XXV
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. “Development of regions and organizations –
challenges for economics and management sciences. The leader of the XXI century"
połączone z Jubileuszem XXV-lecia Koła Naukowego Menedżerów.
W pierwszym dniu studenci zarówno z
Polski jak i zza granicy, którzy uczestniczyli
w konkursie na najlepszy referat.
Zwycięzcą okazał się Łukasz Wójtowicz,
który wygłosił swój referat „Syndrom
wypalenia zawodowego w aspekcie
bezrobocia”. Tego samego dnia wszyscy
uczestnicy
wzięli
udział
w dwóch
warsztatach. Pierwszy prowadziła Olga
Szyszka na temat “Talent Power LiderⓇ” a
drugi Mateusz Prucnal “Samoświadomość klucz do skutecznego liderowania”.
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Drugi dzień był dniem obchodów XXV-lecia naszej organizacji. Uroczystość
zaszczycili byli i obecni członkowie Koła Naukowego Menedżerów, Władze naszej uczelni
na czele z JM Rektorem Prof. Piotrem Kacejko oraz wielu znamienitych gości m.in.
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Prof. Zbigniew Dworzecki, Prof. Leszek Kiełtyka,
Prof. Maria Romanowska, Dyrektor NBP Oddział Okręgowy w Lublinie Ilona Skibińska Fabrowska. Wymienione osoby zostały zaproszone do panelu dyskusyjnego pt. “Liderzy o
liderowaniu w XXI w.”. Panel okazał się prawdziwą ucztą intelektualną. Przedstawiciele nauk
o zarządzaniu oraz praktycy mieli okazję podzielić się swoimi przemyśleniami na temat roli
liderów we współczesnym świecie.
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Otwarcia Sympozjum dokonał chór Politechniki Lubelskiej. Uczestnikom spotkania
zaprezentowano film, w którym byli członkowie naszej organizacji udzielili odpowiedzi na
następujące pytania „Kim jest lider?”, „Jak zostać liderem?”, „Jak wpłynęła działalność w
KNM
na
odkrycie
i
wzmacnianie
cech
charakteru
przyszłych
liderów”.
Po filmie rozpoczęła się część wspomnieniowa. Popłynęły wspomnienia dotyczące
25 lat aktywności Naszego Koła. Podczas trwania tej części spotkania Prezydent miasta
Lublin Krzysztof Żuk uhonorował Prof. Ewę Bojar, Medalem 700 – lecia miasta Lublin.
Finałem Jubileuszowego Sympozjum był piknik w Wierzchowiskach
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