SYMPOZIUM
SYCHROV
Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 17. - 19. května 2016

Dovolujeme si pozvat akademické pracovníky, vědce, doktorandy a další zájemce
na devátý ročník odborného sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.
Hlavní program sympozia proběhne v prostorách státního zámku Sychrov dne 17. května 2016.
Ve dnech 18. a 19. května 2016 jsou pro zájemce připraveny v Liberci odborné semináře.

Vážená kolegyně / Vážený kolego,
dovolujeme si Vás a Vaše kolegy pozvat na devátý ročník
sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, jehož
hlavním tématem je úspěšná kariéra ve vědě a výzkumu.
Kromě konkrétních zkušeností úspěšných vědců spojených
s kariérním růstem vystoupí na sympoziu také zástupci unikátních
českých iniciativ a projektů z oblasti rozvoje lidských zdrojů ve
vědě a výzkumu. Dále představíme zajímavé zahraničních
inicitativy a projekty, které mohou být pro naše prostředí
inspirací. Jak například postupovat při
plánu vlastních
vzdělávacích potřeb, které nástroje využít a nebo třeba jak
fungují v oblasti řízení lidských zdrojů akademické a výzkumné
instituce, které jsou nositeli evropské značky HR Excelence
ve vědě. To vše a mnoho dalšího se dozvíte na Sychrově
17. května 2016. Hlavní program sympozia, jako obvykle,
doprovází odborné semináře zaměřené na rozvoj vybraných
kompetencí a znalostí.
Pokud je pro Vás letošní téma zajímavé, máte zájem o výměnu
zkušeností, navázání nových kontaktů, inspiraci pro přípravu
nových projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve vědě
a výzkumu a nebo chcete zlepšit své znalosti na některém
z doprovodných seminářů, budeme se těšit na případné setkání
s Vámi či Vašimi kolegy v květnu na Sychrově.
Za realizační tým sympozia
Ing. Radka Pittnerová,
Inovační a technologické
centrum, VÚTS, a.s.

Doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.,
Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Liberci

Důležité termíny
10. 5. 2016 Ukončení registrace
17. 5. 2016 Hlavní program, Sychrov
18. 5. 2016 Seminář I, Liberec
19. 5. 2016 Seminář II, Liberec
Registrovat se můžete prostřednictvím
přiložené přihlášky, kterou zašlete na email
itc@vuts.cz nebo na adresu
VÚTS, a.s., Svárovská 619,
460 01 Liberec XI
nebo také on-line na stránkách
www.sympoziumsychrov.cz

Účasnický poplatek je hrazen v
rámci projektu RKO - Liberec ERA II
Díky finanční podpoře MŠMT z programu
EUPRO II můžeme letos nabídnout
zájemcům účast na sympoziu BEZPLATNĚ.
Účast na doprovodných seminářích je také
zdarma.
Počet účastnických míst je limitovaný.
Prosíme proto registrované zájemce,
aby nás o možné neúčasti na některé z
akcí sympozia informovali alespoň dva
dny předem, abychom mohli informovat
případné náhradníky o uvolnění místa.

Sympozium je realizováno
v rámci projektu LE15019,
financovaného z prostředků
programu EUPRO II (MŠMT).

LIDSKÉ ZDROJE V HORIZONTU 2020

