
Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową W stronę różnorodności – nowe 
wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym, która odbędzie w Społecznej Akademii Nauk 
w Łodzi, w dniach 21-22 kwietnia 2016 roku.

Współczesne społeczeństwo to społeczeństwo globalnych zmian i głębokich przeobrażeń, które skutkują  
doświadczeniem wielowymiarowej różnorodności. Różnorodność społeczno-kulturowa staje się jednym 
z wyzwań dla zarządzania organizacjami, a zwłaszcza potencjałem społecznym organizacji. 

Zachęcamy Państwa do prezentacji własnych koncepcji, wyników badań oraz wymiany doświadczeń na temat 
różnorodności. Przyjmujemy, że różnorodność jest pojęciem obejmującym obecnie wiele kategorii i kontekstów 
„inności” i „odmienności” między ludźmi. Wierzymy, że zaproponowana tematyka konferencji wpisze się 
w obszar zainteresowań naukowców i praktyków z zakresu: zarządzania, socjologii, psychologii,  demografii, 
antropologii, polityki społecznej, kulturoznawstwa, prawa i administracji publicznej i innych.

W stronę różnorodności 
– nowe wyzwania w zarządzaniu 

organizacją i potencjałem społecznym

Łódź, 21-22 kwietnia 2016
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

www.diversity.spoleczna.pl



INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zgłoszenia i przyjęcie abstraktów – do 31 stycznia 2016
Przesłanie artykułów  – do 28 lutego 2016

Publikacja wybranych i pozytywnie zrecenzowanych artykułów w dedykowanym zeszycie naukowym 
„Przedsiębiorczość i zarządzanie  - W stronę różnorodności – nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją 
i potencjałem społecznym” (8 pkt) ukaże się w 2016 r.

Koszt uczestnictwa w konferencji: 800 zł (wraz z publikacją), nocleg we własnym zakresie.
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Zgłoszenia, abstrakty przez stronę: www.diversity.spoleczna.pl
Informacje organizacyjne: diversity@spoleczna.pl

Zapraszamy do dyskusji i refleksji nad następującymi zagadnieniami

Filozofia, modele i koncepcje zarządzania różnorodnością w organizacjach
Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania zarządzania różnorodnością
Metody i narzędzia zarządzania różnorodnością w kontekście polityki personalnej
Różnorodność potencjału społecznego jako wyzwanie dla kultury organizacyjnej
Różnorodność w kontekście rozwoju organizacji
Różnorodność jako źródło dysfunkcji w organizacji i relacjach społecznych
Problematyka różnorodności w relacjach zewnętrznych – klienci i partnerzy biznesowi 
Prawne aspekty zarządzania różnorodnością w organizacjach
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