razpisuje priznanje za

NAJBOLJŠA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DELA
S PODROČJA KADROVSKEGA MANAGEMENTA

Zadnji rok za prijavo je 17. marec 2017.

Na razpisu lahko sodelujejo vsa diplomska, magistrska in doktorska dela, ki se lotevajo izzivov
kadrovskega managementa; bodisi, da preučujejo kariere, strateške vloge kadrovskega managementa,
elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije, merjenje dodane vrednosti kadrovske funkcije oziroma
preučujejo in razvijajo sodobne pristope kadrovske funkcije.
KDO LAHKO SODELUJE NA RAZPISU?
Vsi, ki:
•
•
•

ste v letih 2015, 2016 in 2017 uspešno diplomirali, magistrirali ali doktorirali s področja kadrovskega
managementa;
s svojim delom še niste kandidirali na tem ali podobnem razpisu,
v istem letu niste bili nominirani za Kadrovskega managerja leta.

KDO LAHKO PRIJAVI DELO?
Znanstveno-raziskovalno delo, lahko prijavi:
•
•
•
•

avtor dela (samo prijava),
izobraževalna institucija, kjer je bilo delo opravljeno,
organizacija, v kateri je zaposlen avtor dela,
drug posameznik s privoljenjem avtorja dela.

NAČIN PRIJAVE
Obrazec za prijavo je objavljen na spletnih straneh Slovenskega kadrovskega kongresa 2017,
www.skkongres.si.
Izpolnjen obrazec s kratkim povzetkom dela pošljite na e-naslov izobrazevanje@planetgv.si.
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OBVEZNE PRILOGE
Priložite tudi celotno prijavljeno delo v elektronski obliki.
Delo lahko pošljete tudi v pisni obliki. V tem primeru, vam po delu ocenjevalne komisije delo vrnemo.

MERILA IN POTEK IZBORA
Prispela dela bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija, pri čemer bo upoštevala naslednja merila:
•
•
•
•

aktualnost obravnavane tematike za razvoj kadrovskega managementa,
inovativnost problemskega in metodološkega pristopa k obravnavani tematiki,
interpretacijo rešitev in predlogov za nadaljnji razvoj obravnave tematike/področja,
uporabnost rezultatov v praksi.

! POMEMBNI DATUMI
Rok za prijavo: 17. marec 2017
Obvestilo o izboru: 31. marec 2017
Podelitev priznanj: 10. april 2017

PODELITEV PRIZNANJA KADROVSKI UP
Priznanje »Kadrovski up 2017« za najboljše znanstveno-raziskovalno delo s področja kadrovskega managementa
bomo v družbi strokovne komisije slovesno podelili na osrednjem dogodku za kadrovske strokovnjake,
Slovenskem kadrovskem kongresu 2017, 10. in 11. aprila 2017 v Kongresnem centru Hotela Slovenija v
Portorožu.

DODATNA POJASNILA ali VPRAŠANJA
Pošljite jih na naslov: izobrazevanje@planetgv.si ali monika.zalokar@planetgv.si ali pa nas pokličite
na telefonsko številko 080 33 44 ali 01/30 94 416 in z veseljem vam bomo pomagali pri prijavi.

Vabljeni k so-ustvarjanju kadrovske stroke!

DODATNE INFORMACIJE:
Planet GV, poslovno izobraževanje, d.o.o.
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
T: 080 33 44, E: izobrazevanje@planetgv.si

www.skkongres.si
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