Dzień 2 - 16.05.2019
ZEBRANIE KIEROWNIKÓW KATEDR

09:15 - 10:00
10:00 - 10:15 Przerwa
Trendy rozwoju w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Sesja 10 - ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE
Przewodnicząca sesji: Prof. dr hab. Marzena Stor
Prof. dr hab. Anna Rogozińska- Pawełczyk
Znaczenie kontraktu psychologicznego dla związku między wysoce efektywnymi systemami ZZL a
wydajnością pracy pracowników
Dr Dariusz Turek
Kiedy nie funkcjonują praktyki ZZL „rodzi się zło”. Rola ZZL w wyjaśnianiu zachowań kontrproduktywnych

10:15 - 11:45
11:45 - 12:15

12:15 - 13:45
13:45 - 14:45

Dr Agata Borowska-Pietrzak
Uwarunkowania funkcji personalnej na kształtowanie poczucia satysfakcji zawodowej - analiza
komparatywna
Dr Tomasz Gigol
Podejście do konfliktów interpersonalnych a zaangażowanie w pracę
Mgr Bartłomiej Brach
Relacyjne uwarunkowania postrzegania sensu pracy – o wpływie aktorów społecznych bezpośrednio i
pośrednio związanych z pracą
Dyskusja
Przerwa kawowa
Trendy rozwoju w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Sesja 11 - ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE
Przewodnicząca sesji: Prof. dr hab. Alicja Miś
Dr Katarzyna Januszkiewicz
Apercepcja elastyczności – poznawcze i behawioralne aspekty zachowań na przykładzie zachowań
elastycznych
Prof. dr hab. Ilona Świątek-Barylska
Zwinne zarządzanie ludźmi – przyszłość czy utopia?
Dr Dorota Molek-Winiarska
Istotność współpracy specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w
realizacji skutecznych interwencji antystresowych
Dr Paweł Jurek
Związek między zaufaniem do przełożonego a postawami pracowników wobec organizacji i milczeniem
organizacyjnym
Dr Barbara Sypniewska
Zarządzanie godnościowe jako odpowiedź na anomię w pracy i sytuacje upokorzenia
Dyskusja
Lunch
Sesja 12 - Wpływ nowych modeli biznesowych na zarządzanie zasobami ludzkimi
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Tomasz Rostkowski
Mgr Patrycja Marzec
Modele biznesowe organizacji innowacyjnych typu start - up
Dr Beata Krawczyk - Bryłka
Branża IT – wyzwanie dla zarządzania kapitałem ludzkimi
Mgr Małgorzata Nowastowska, Dr Ewa Stroińska
Wpływ technologii na rozwój pracownika i proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Dr inż. Piotr Sliż
Robotization of business processes and the future of the labour market in Poland – preliminary research

Dr Beata Chmielewiec
Kapitał relacyjny klastra jako katalizator jego konkurencyjności
14:45 - 16:15 Dyskusja
17:00 - 19:00 Wycieczka do Wilczego Szańca z przewodnikiem
20:00 Kolacja

