I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt. "Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania aktywności
osób starszych na rynku pracy"
Łódź, 6 marca 2017,
Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ, sala F12
Godzina:

Wyszczególnienie:

8:30-9:00

Zjazd uczestników i rejestracja

9:00-9:10

Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości
Prof. dr hab. Bogusława Urbaniak (Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Wydział

9:10-9:25

Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki ) - wykład wprowadzający
pt. " Dialog pokoleń w miejscu pracy"

I panel
9:30-9:45

9:45-10:00

Michał Wilk -" Starzenie się społeczeństwa w ujęciu demograficznym" - Uniwersytet
Łódzki
Paulina Chwiałkowska, Wiktoria Młynarska- " Analiza demograficzna i społeczna
osób w wieku 50+ na rynku pracy" - Uniwersytet Łódzki
mgr Anna Kuchciak - " Dyskryminacja ze względu na wiek na krajowym rynku pracy

10:00-10:15

– rozwiązania prawne wobec aktualnych problemów" - Uniwersytet Wrocławski
mgr Michał Matuszak -" Prawne uwarunkowania przeciwdziałania dyskryminacji

10:15-10:30

osób w wieku 50+ na rynku pracy" - Uniwersytet Łódzki

10:30-10:45

Czas na zadawanie pytań- dyskusja

10:45-11:10

Przerwa kawowa

II panel
11:10-11:25

mgr Daniel Knaga - "Problem dyskryminacji osób starszych na rynku pracy – prawne
i społeczne mechanizmy jej przeciwdziałania"- Uniwersytet Łódzki

11:25-11:40

11:40-11:55

mgr Henryk Wojtaszek - "Innowacyjne metody aktywizacji osób zawodowych 50+"Politechnika Częstochowska
mgr Anna Kowalczyk -"Marketingowe aspekty aktywizacji zawodowej osób 50+"Politechnika Częstochowska
Łukasz Bartosik - "Dyskryminacja osób starszych na rynku pracy w Polsce i Stanach

11:55-12:10

Zjednoczonych – studium porównawcze”- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu

12:10-12:25

Czas na zadawanie pytań- dyskusja

12:25-12:35

Przerwa

III panel
mgr Iwona Dyś-Branicka -"Uniwersytety Trzeciego Wieku jako forma aktywizacji
12:35-12:50

osób starszych i przykład wykorzystania potencjału seniorów w procesie rozwoju
gospodarczego, kulturalnego i społecznego państwa"- Uniwersytet Wrocławski

12:50-13:05
13:05-13:20

mgr Wioleta Gaweł- "Uniwersytety trzeciego wieku z perspektywy odpowiedzialności
społecznej uczelni" - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Monika Liziniewicz, Aleksandra Strojna- "Silver economy" - Uniwersytet Łódzki
mgr Dagmara Golba- "Rola i miejsce pracowników w wieku 50+ w procesie

13:20-13:35

zarządzania wiedzą w organizacji"- Uniwersytet Jagielloński

13:35-13:50

Czas na zadawanie pytań- dyskusja

13:50

Zakończenie konferencji - rozdanie certyfikatów

