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Kto się nie rozwija, ten się zwija!
A Ty? Rozwijaj się z nami!
Koło Naukowe Human Resources wraz z Kołem Naukowym Socjologów
mają zaszczyt zaprosić na:

I Ogólnopolską Interdyscyplinarną
Konferencję Naukową
„Nowoczesne trendy w HR”
która odbędzie się w ramach Festiwalu Nauki 26 kwietnia 2012 r.
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dla kogo?
Jesteś studentem/studentką, albo doktorantem/doktorantką zainteresowanym/ą zagadnieniami
z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi? W takim razie konferencja jest dla Ciebie!

Co?
Naukowy dzień z HRem. Interdyscyplinarna konferencja studentów i doktorantów.
Dodatkowo, w trakcie sesji eksperckiej, głos zabiorą przedstawiciele biznesu, trenerzy oraz
kadra naukowa zajmująca się szeroko pojętą tematyką Human Resources. Będą także
niespodzianki! A po konferencji – wydana publikacja naukowa.

O czym?
Globalny kryzys gospodarczy wymógł konieczność zweryfikowania i udoskonalenia
dotychczas stosowanych paradygmatów i narzędzi zarządzania. Ambicją konferencji
„Nowoczesne trendy w HR” będzie zmierzenie się z wyzwaniami wynikającymi z obecnej
rzeczywistości gospodarczej, zarówno w zakresie przewidywania zagrożeń, kompleksowej
diagnozy sytuacji, jak również zdefiniowania optymalnych rozwiązań w sferze Zarządzania
Zasobami Ludzkimi. Konferencja ma mieć przy tym charakter interdyscyplinarny,
zapewniając efekt synergii, wynikający z potencjału różnych środowisk naukowych.

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące sfery: zarządzanie zasobami ludzkimi,
rekrutacja pracowników, outsourcing usług, formy zatrudnienia, sytuacja na rynku pracy,
szkolenia, coaching, mentoring, ewaluacja pracy, praca a styl życia, sytuacja pracowników,
emigracja zarobkowa, fundusze unijne a rozwój kadr, szkolnictwo a rynek pracy.

Kwestie organizacyjne:

Terminy:


18.04.2012 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów



20.04.2012 – ostateczny termin przesłania informacji na temat przyjęcia referatu



21.04.2012 – publikacja szczegółowego planu konferencji



26.04.2012 – konferencja naukowa



31.05.2012 – ostateczny termin nadsyłania publikacji

Opłata konferencyjna:


0 zł (w tym: 20 minutowe wystąpienie, materiały konferencyjne, catering, obiad)

Informacje:
Informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronach:


www.konferencjahr.blogspot.com



www.festiwalnauki.us.edu.pl



www.knhr.us.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy, abstrakt i artykuł prosimy przesyłać
na adres: usknhr@gmail.com z dopiskiem "Konferencja HR"

