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Seminarium naukowe

Zarządzanie majątkiem nieruchomym sektora publicznego

4 grudnia 2012 – Uniwersytet Gdańsk, Wydział Zarządzania w Sopocie

 

Program seminarium:

·         10.00-10.15 – otwarcie seminarium

·         10.15-10.30 – dr Małgorzata Rymarzak, Katedra Inwestycji i Nieruchomości UG: 
Zarządzanie majątkiem nieruchomym problemem strategicznym podmiotów publicznych

·         10.30-11.15 – Grażyna Wiejak-Roy, FRICS, Starszy Menedżer, PwC Polska: 
Zarządzanie majątkiem nieruchomym sektora publicznego na przykładzie Wielkiej
Brytanii

·         11.15-12.00 – dr Władysław Brzeski, FRICS: Kluczowe elementy strategicznego
zarządzania majątkiem nieruchomości polskich uczelni publicznych

·         12.00-14.00 – dyskusja i wnioski

·         14.00-14.15 – prof. dr hab. Krystyna Dziworska: podsumowanie i zamknięcie
seminarium

 

Partnerzy:

·         Europejski Instytut Nieruchomości

·         Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego

·         PwC Polska

·         Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Organizator: Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania – Katedra Inwestycji i Nieruchomości  

Miejsce: Wydział Zarządzania, sala im. J. Kozubskiego  (B-22), ul. Armii Krajowej 101, Sopot

Potwierdzenie uczestnictwa: do dnia 23 listopada 2012 r., prosimy o potwierdzenie
uczestnictwa w seminarium, w formie emaila, na niżej wskazany adres kontaktowy

Kontakt: dr Krzysztof Szczepaniak, adiunkt, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, adres e-mail:
kszczepaniak@wzr.ug.edu.pl; tel. kom.: +48 600 36 37 80, +4858 523 14 64
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