Zaproszenie na VII ogólnopolską konferencję naukową
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Warszawa, dn. 10 listopada 2018 r.
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do uczestnictwa w siódmej edycji cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka
publiczna a kapitał ludzki”, która w roku akademickim 2017/18 i następnych jest prowadzona przez
Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją
Rektorów Polskich, a od tej edycji konferencji również przez Instytut Statystyki i Demografii Kolegium
Analiz Ekonomicznych SGH. Konferencja odbędzie się w dniu 30 listopada br. Jej tematem wiodącym
będzie „Kapitał ludzki a migracje” (patrz program w załączeniu). Opiekunem merytorycznym tej
edycji konferencji jest dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH (Dyrektor Instytutu Statystyki
i Demografii SGH).
U podstaw decyzji o organizacji konferencji legło nasze przekonanie, że na uczelniach zanika
instytucja seminariów badawczych stwarzających okazję do wymiany poglądów i prezentacji
najnowszych dokonań naukowych, a także integracji młodych i starszych członków wspólnoty
akademickiej. W szczególności ułomnie zaspokajane są potrzeby młodszych pracowników nauki
przygotowujących rozprawy doktorskie i habilitacje. Dlatego zorganizowaliśmy cykliczną,
ogólnopolską konferencję o roboczym, nieodświętnym charakterze, poświęconą zagadnieniom, na
których koncentrują się zainteresowania Instytutu Gospodarstwa Społecznego oraz Instytut Statystyki i
Demografii, tzn. na polityce publicznej i jej roli w kształtowaniu kapitału ludzkiego. Zaproszenia do
udziału w konferencji kierujemy do wybitnych uczonych, powierzając im referaty w sesji pierwszej

konferencji oraz do młodych adeptów nauki – doktorantów i doktorów, proponując im prezentacje
własnych dokonań i poddanie ich pod dyskusję w sesji drugiej.
Konferencja in memoriam prof. Janiny Jóźwiak ma na celu przypomnienie sylwetki tej wybitnej
Uczonej. Naszą inicjatywę podejmujemy w ramach obchodów jubileuszowych 100-lecia Instytutu
Gospodarstwa Społecznego i 50-lecia Wydziału/Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Piotr Błędowski

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH

Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii,
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10:30 – 11.00
Rejestracja
11.00 – 11.15
Sesja powitalna
Otwarcie konferencji, powitanie uczestników
11.15 – 11:25
Aktualności. „Prace nad wdrożeniem Ustawy 2.0"
– prof. Jerzy Woźnicki (Przewodniczący Rady Programowej Konferencji, Fundacja Rektorów
Polskich)
11.25 – 13.10
Sesja 1. Kapitał ludzki a migracje w Polsce
„Polityka imigracyjna Polski - pomiędzy polityczną retoryką a konkretnymi
działaniami”
– dr hab. Maciej Duszczyk (Uniwersytet Warszawski)
„Współczesna imigracja z Ukrainy a przyszłość polskiego rynku pracy w dalszej
perspektywie”
– dr hab. Paweł Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski) - tbc
„Czy polski rynek pracy docenia kapitał ludzki imigrantów?”
– dr Paweł Strzelecki (Szkoła Główna Handlowa)
Dyskusja
13:10 – 13:25
Przerwa kawowa
13:25 – 14:40
Sesja 2. Komunikaty młodych pracowników nauki
„Hipoteza welfare magnet i co z tego wynika w kontekście Europejskim”
– Igor Jakubiak (Uniwersytet Warszawski)
„Alternatywne modele polityki migracyjnej względem osób z poszukiwanymi
kwalifikacjami – „brain drain” a „brain gain”
– dr Łukasz Byra (Uniwersytet Warszawski)
„Obecne przepływy migracyjne a regulacje polityki migracyjnej”
– Michał Adamski (Główny Urząd Statystyczny, Szkoła Główna Handlowa) - tbc
Zamknięcie obrad
Rejestracja do dnia 26 listopada 2018 r. odbywa się poprzez stronę internetową:
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGSKES/konferencje/Strony/konferencja_PolitykaPubliczna_Rejestracja.aspx.

