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Zaproszenie 

 
W latach 2017-2021 realizowany jest w PK projekt H2020 GEECCO, w ramach którego w dniu 

30 października 2018 r. odbędą się dla pracowników naukowo-badawczych i administracyjnych PK 
uczestniczących w procesie rekrutacji warsztaty na temat: „Selection, Recruitment and Career 
Development”. Warsztaty poprowadzą eksperci z Austrii, przedstawiciele instytucji doradczych w 
konsorcjum projektu GEECCO mający wieloletnie doświadczenie w zakresie problemów równości 
kobiet i mężczyzn oraz kultury organizacyjnej w strukturach uczelni i jednostek naukowo-
badawczych. 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach prowadzonych w języku angielskim 30 

października 2018 r. od godz. 8:00 do 15:30 w sali konferencyjnej budynku Galerii GIL. 
 
Uprzejmie proszę potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach do dnia 22 października 2018r. 

do godziny 12:00 na adres: spulawska@pk.edu.pl lub numer telefonu (Lidia Żakowska tel. 
601 821 328). 

 
Szczegółowy program jest załączony poniżej. 

 

 

mailto:spulawska@pk.edu.pl
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GEECCO 
Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment 

 

WORKSHOP ON RECRUITMENT & CAREER 

within the GEECCO project 

30th of October, 2018  

8:15 – 15:30  

 

Location: Sala konferencyjna – budynek Galerii GIL  

Contact: dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK (lzakowsk@pk.edu.pl: +48 601 821 328) 

TASKS/ACTION 

8:00 

Open door: welcome, registration, coffee 

8:15 

Introduction, expectations, programme for the day 

Gender inequality in recruitment and  

career processes at RPOs? Problems at stake 

Reflections on underlying causes and manifestations 

Coffee break 

Contextualising the problems within a broader system of RPOs 

Identify starting points for possible actions 

Mapping existing recruitment and career procedures  

for administrative contracts and positions 

13:00 Lunch 

13:30 

“Put on the glasses of an auditor” and reflect the existing procedures 

Gender biases in recruitment and career procedures: concept and definition 

Ideas for improvements 

Coffee break included 

Looking back on the day, key lessons, conclusions 

15:30 

End of the training 

PK will cordially invite you to the coffee break as well as the lunch. 


