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До уваги Проректору з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків д.е.н. Професору 
Чухрай Наталії Іванівній
chuhraj@polynet.lviv.ua, natalia.i.chuhraj@lp.edu.ua

Il Decano
Tel. (+39) 06.872.90.265 Cell. (+39) 333.64.358.46

Alla cortese attenzione del Vice-Rector for Research and International Relation 
Lviv Polytechnic National University 
Professor Chukhray Nataliya Ivanivna, 
chuhraj@polynet.lviv.ua, natalia.i.chuhraj@lp.edu.ua 

Тема: прохання про надання Патронатства 
в рамках події «Штучний інтелект: для 
управління людьми». Освітні та соціальні 
перспективи «- Рим, Салезіанський Папський 
університет, 25-26 вересня. Захід має намір 
продовжити та розширити роздуми, розпоча-
ті на конференції 17 травня 2019 року.

Факультет соціальних комунікаційних наук 
Салезіанського Папського університету органі-
зовує та проводить 25 та 26 вересня 2020 року 
два навчальні дні на тему : Штучний інтелект та 
його вплив на всіх рівнях у сучасному суспіль-
стві із спеціальним зарезервованим просто-
ром, етичні та тренінгові аспекти та ті, що не 
менш важливі для спілкування, інформації та її 
практичного застосування у компаніях.

Захід (подія) під назвою Штучний інте-
лект: для управління людьми. Освітні та со-
ціальні перспективи - див веб-сайт https://
intelligenzartificiale.unisal.it/, на який робиться 
посилання, щоб переглянути статус проекту - 
має на меті запропонувати вагомий внесок у 
пізнання та розуміння тенденцій, до яких ру-
хаються дослідження. ШІ та його застосуван-

	

Декан

Oggetto: richiesta di concessione del Patro-
cinio a titolo non oneroso per l’evento “Intelli-
genza Artificiale: per una Governance umana. 
Prospettive educative e sociali” – Roma, Uni-
versità Pontificia Salesiana, 25-26 Settembre. 
L’evento intende proseguire ed ampliare la ri-
flessione iniziata con il convegno del 17 mag-
gio 2019.

La Facoltà di Scienze della Comunicazione So-
ciale dell’Università Pontificia Salesiana orga-
nizza e ospita, per il 25 e 26 settembre 2020, 
due giornate di studio sull’Intelligenza Artificia-
le e sul suo impatto, a tutti livelli, nella società 
odierna, con uno spazio particolare riservato ai 
risvolti etici e formativi e a quelli, altrettanto 
importanti, della comunicazione, dell’informa-
zione e della sua pratica applicazione all’inter-
no delle imprese.

L’evento, dal titolo Intelligenza Artificiale: per 
una Governance umana. Prospettive educative 
e sociali – v. sito https://intelligenzartificiale.
unisal.it/ al quale si rimanda per prendere vi-
sione dello stato del progetto ad ora – si pone 
gli obiettivi di offrire un significativo contributo 



	

alla conoscenza e comprensione delle tendenze 
verso le quali si sta muovendo la ricerca sull’ AI 
e sulle sue applicazioni nelle aziende – e di con-
tinuare nella riflessione costruttiva, già avviata 
con il Convegno del maggio scorso Intelligenza 
Artificiale (AI) e Computer Quantistici, sui cam-
biamenti e sulle trasformazioni in atto e future 
in particolare nell’ambito sociale, educativo e 
comunicativo nonché all’interno delle imprese. 

L’evento è gratuito, aperto agli studenti dell’U-
niversità Pontificia Salesiana in primis, alle altre 
Università, già peraltro coinvolte nella sua re-
alizzazione, a tutti gli addetti del settore, alle 
aziende ICT e non solo, ai giornalisti e al vasto 
pubblico interessato al tema. Tutte le organiz-
zazioni pubbliche e private fin qui coinvolte o 
che lo saranno, sono scelte per la loro compe-
tenza e riconosciuta professionalità in questo 
particolare ambito dello sviluppo tecnologico.

Patrocini accordati alla data odierna:

In attesa di conferma: Beni Culturali, INPS, Istituto Superiore Sa-
nità, Ministero degli Affari Esteri, Ministero del Lavoro, Ministero 
della difesa, Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture, 
Ministero dello Sviluppo economico, MIUR, Polizia di Stato, Presi-
denza del Consiglio, Quirinale, Unione Europea.  

ня в компаніях - і продовжувати конструктивні 
роздуми, що вже були розпочаті на конферен-
ції «Штучний інтелект» (ШІ) та Квантові 
компютери, проведеної у травні, про зміни та 
трансформації, що відбуваються зараз та в май-
бутньому, зокрема в соціальній, освітянській та 
комунікативній сфері, а також всередині ком-
паній.визнаного професіоналізму в цій галузі 
технологічного розвитку.                                       .

Захід є безкоштовним, відкритим в першу 
чергу для студентів Салезіанського папського 
університету, для інших університетів, які вже 
беруть участь у його впровадженні, а також для 
всіх, хто працює в даному секторі, для ІКТ-ком-
паній та за його межами, для журналістів та 
широкої громадськості, зацікавленої у темі. Усі 
державні та приватні організації, які до цьо-
го часу брали участь, або будуть брати участь, 
обираються відповідно до своєї компетенції та 

Патронати, погоджені на теперішній час:                    

В очікуванні на підтвердження: Культурна Спадщина, Націо-
нальний Інститут Соціального Захисту, Вищий Медичний Заклад, 
Міністерство закордонних справ, Miністерство праці, Miністерство 
оборони, Miністерство охорони здоров’я, Miністерство інфраструк-
тури, Miністерство економічного розвитку, Міністерство освіти та 
досліджень, Державна Поліція, Рада Міністрів, Квіріналє (Уряд), Єв-
ропейський Союз.



	

Медіа партнери, погоджені на теперішній час:

В очікуванні на підтвердження: Ansa, TV2000 e InBlu Radio.

Дякуючи за увагу, ми надіємося на Вашу зго-
ду і чекаємо відповіді  на     електронну адресу 
decano.fsc@unisal.it, з проханням надати доз-
віл на використання вашого логотипу, який Ви 
згодом ви нам відправите.

Користуючись наданою нагодою, надсилаю 
Вам свої найщиріші вітання.

У вірі / In fede

Media partner accordati alla data odierna: 

In attesa di conferma: Ansa, TV2000 e InBlu Radio.

Nel ringraziare per l’attenzione fin qui pre-
stata, confidiamo nella vostra adesione, da co-
municare per favore all’indirizzo e-mail deca-
no.fsc@unisal.it, con relativa autorizzazione a 
veicolare il Vostro logo, che eventualmente ci 
invierete, nella comunicazione dell’evento. 

L’occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Д-р Фабіо Паскуалетті – декан Факультету соціальних комунікаційних наук / d. Fabio Pasqualetti 
– decano FSC
decano.fsc@unisal.it - www.unisal.it - http://fsc.unisal.it
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