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Biografia
Susan K (Kathy) Land jest kierownikiem programowym Agencji Obrony Przeciwrakietowej z ponad 30-letnim
doświadczeniem w branży w zakresie stosowania metodologii inżynierii oprogramowania, zarządzania systemami
informatycznymi oraz kierowania zespołami programistycznymi. Pani Land jest IEEE Fellow i jest autorką lub współautorką
szeregu tekstów i publikacji wspierających zasady inżynierii oprogramowania i praktyczne zastosowanie metodologii
oprogramowania. Główne role IEEE: Rada Dyrektorów IEEE, Wiceprezes ds. Działalności Technicznej, Rada Dyrektorów
IEEE-USA (2013, 2016), Komitet Wykonawczy Regionu 3, Prezes IEEE Computer Society. Jest członkiem IEEE, członkiem
IEEE-HKN, IEEE Computer Society, odbiorcą nagrody Richarda E. Merwina i jest odbiorcą medalika standardów
stowarzyszenia standardów IEEE.
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President
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Jeśli Zostanie Wybrany do Służby
Jeśli jest jedna wiadomość, którą chcę przekazać, to właśnie ja czuję się tak osobiście wdzięczny, że miałam przywilej
wsparcia IEEE. IEEE jest domem dla osób o najwyższych kwalifikacjach i zawsze był miejscem, w którym moje pomysły i
uczestnictwo są zachęcane. Chcę, aby IEEE nadal było miejscem, w którym przyszli członkowie z grup znajdujących się w
gorszym lub słabszym położeniu, w tym kobiety, studenci, młodzi profesjonaliści, a także ci z mniej rozwiniętych gospodarek,
którzy szukają profesjonalnego wzrostu, mogą uczestniczyć i wnosić swój wkład.
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Głosowanie

Będę kontynuował swoje wysiłki, aby wyjaśnić sprawozdawczość finansową i promować odpowiedzialność fiskalną. Aby
osiągnąć długoterminowy sukces finansowy, musimy jasno zrozumieć naszą sprawozdawczość finansową. Przypisanie
obciążeń jednostkom operacyjnym IEEE i ich dalsza alokacja do w celu tworzenia produktów i usług musi być jasna. Koszty
infrastruktury muszą być oczywiste i często poddawane przeglądowi.
Dążę do zapewnienia wartości każdemu członkowi dzięki ulepszeniom w ramach procesu biznesowego IEEE. Staram się
skupić na tym, co jest wymagane, aby ustanowić, rozwinąć, odpowiedzieć i służyć naszym członkom i społecznościom
wolontariuszy. Jestem głęboko przekonany, że nasza różnorodność wymaga elastycznych ram, a nie "uniwersalnego
rozwiązania dla wszystkich". Konieczne jest, abyśmy opracowali i wdrożyli zintegrowane polityki i procesy, które
bezpośrednio wspierają pracę naszych wolontariuszy.

directvote.net/ieee
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Podczas moich lat jako wolontariusz wspierający IEEE miałem zaszczyt służyć w kilku różnych obszarach, począwszy od
organizacji społecznych, poprzez konferencje, działania lokalne i regionalne, a następnie jako członek różnych TAB i IEEE.
komitety. Uważam, że moje doświadczenia jednoznacznie kwalifikują mnie do zrozumienia wyzwań i możliwości, które
istnieją dzisiaj w ramach IEEE. Tak jak w przeszłości, będę nadal wspierać opis i uruchamianie konkretnych inicjatyw, które
przynoszą wymierne ulepszenia. Będę pracował nad określeniem kierunków, które umożliwią współpracę, zapewnią
interoperacyjność, wyjaśnią nasze finanse, wzmocnią nasz marketing i utrzymają plany na przyszłą poprawę.

www.susankathyland.com

Ten różnorodny zestaw doświadczeń z wolontariatu dostarczył mi wgląd w różne wymiary IEEE i zapewnił mi możliwość
widzenia naszej organizacji z różnych perspektyw wolontariatu. Chociaż jesteśmy "jednym IEEE", jesteśmy zróżnicowani i
jeden rozmiar niekoniecznie pasuje do wszystkich, musimy pozostać sprawni i wrażliwi na wszystkie nasze okręgi wyborcze
i ich unikalne potrzeby.

skland@ieee.com
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vote!

Aby zostać Prezydentem IEEE, musisz być przywódcą, a jednocześnie kierować postawą służby. Jako przewodniczący
IEEE jesteś po prostu tymczasowym opiekunem w roli usługowej. Ważne jest, aby nigdy nie zapomnieć kogo reprezentujesz
- naszych członków. Uważam, że moje rekordy zawodowe i IEEE przygotowały mnie do prowadzenia w ten sposób. Mam
szczęście, że moje doświadczenia zwiększyły moją zdolność do równoważenia zarówno lokalnych, jak i globalnych
perspektyw IEEE, postrzegania organizacji oczami wolontariusza i członka oraz zrozumienia dynamiki większej organizacji,
która będzie kluczowa dla sukcesu.

Wyrażane opinie są opiniami autora, a niekoniecznie opiniami IEEE .

