
 

 

 

ZAKŁAD DORADZTWA ZAWODOWEGO  

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 
oraz 

HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT W MANNHEIM 

 
 zapraszają na:  

 
 

IV MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ 
 

 

 

 

Pod patronatem: 

Prezydenta Miasta Częstochowy  

J.M. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

J.M. Rektora Hochschule der Bundesagentur für Arbeit w Mannheim 

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach  
 

 

 

 

Konferencja odbędzie się w dniach:  

19-20.05.2016 

w Pałacu Nieznanice k/ Częstochowy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE  

W PROCESIE TRANZYCJI Z EDUKACJI NA RYNEK PRACY  

 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Zakład Doradztwa Zawodowego 

Wydział Pedagogiczny 

ul. Waszyngtona 4/8  

42-200 Częstochowa 

 



 

Konferencja będzie się koncentrować wokół problematyki kształcenia na potrzeby rynku pracy oraz 

roli doradztwa zawodowego jako procesu wspomagającego tranzycję na każdym etapie rozwoju. Szerokie 

spojrzenie na aktualne problemy każdej grupy, każdej jednostki chcącej funkcjonować na rynku pracy to 

dziś niezwykle istotne zagadnienie z perspektywy edukacji, pracodawców, instytucji wspomagających 

wybory edukacyjno-zawodowe. Celem konferencji jest optymalizacja warunków funkcjonowania człowieka 

w otoczeniu społeczno-gospodarczym, szczególnie funkcjonowania zawodowego.  

Zachęcamy Państwa do wymiany poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat doradztwa 

zawodowego w procesie tranzycji z edukacji na rynek pracy.  

  

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne: 

 

- Wymagania współczesnego rynku pracy. 

- Sytuacja osób młodych na współczesnym rynku pracy.  

- Determinanty tranzycji absolwentów na rynek pracy w warunkach gospodarki wiedzy. 

- Rola doradcy w procesie przygotowania młodzieży do wejścia na współczesny rynek pracy. 

Przygotowanie do projektowanie własnej kariery zawodowej w współczesnych warunkach 

społeczno-gospodarczych.  

- Specyfika doradztwa zawodowego dla poszczególnych grup dyspanseryjnych.  

- Tranzycja na rynek pracy osób z tzw.  grup podwyższonego ryzyka. 

 

 
Komitet naukowy: 

 

Prof. dr. Bernd-Joachim Ertelt – przewodniczący 

Dr hab. Daniel Kukla – z-c przewodniczącego 

 

Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski 

Prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach 

Prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki 

Prof. zw. dr. hab. Zdzisław Wołk 

Prof. dr hab. Grażyna Rygał  

Prof. dr hab. Kazimierz Rędziński 

Prof. dr hab. Adam Solak 

Prof. dr hab. Mariola Wolan-Nowakowska 

Prof. dr Andreas Frey 

Prof. dr Michael Scharpf 

Dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz 

Komitet organizacyjny:  

  

Dr Joanna Górna - przewodnicząca 

Mgr Wioleta Duda - sekretarz 

Mgr Dorota Gmyrek 

Mgr Marta Zając 

 

 

 

Opłata konferencyjna wynosi 400zł (obejmuje: nocleg w pokojach 1, 2 lub 3- osobowych, wyżywienie, materiały 

konferencyjne, publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów). 

Opłata konferencyjna bez noclegu wynosi 250zł (obejmuje: wyżywienie, materiały konferencyjne, publikację 

pozytywnie zrecenzowanych artykułów). 

 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto: 56 1540 1014 2003 7305 5914 0001 do dnia 29.02.2016 

Z tytułem: „opłata konferencyjna 19-20.05.2016“. 

 

Formularze zgłoszeniowe wraz z propozycją tematów artykułu prosimy przesyłać do 15.01.2016  

na adres: konferencjaczest2016@o2.pl 

 

Dane kontaktowe: 

 

                                 dr Joanna Górna: 502 042 492 

                                 joannagorna@gmail.com  

 

       Marta Zając: 504 066 462  

       mart.zajac@gmail.com

Ilość miejsc ograniczona! 


