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Предаваое
„Ппслпвна етика крпз студије случаја“
гпстпваое америчкпг стручоака за етику
Герија Едвардса
на Универзитету у Бепграду
среда, 16.јун 2010. у 14 часпва сала за седнице на
Филплпшкпм факултету
Универзитетски Центар за развпј каријере и саветпваое студената у сарадои са
Америчкпм привреднпм кпмпрпм у Србији прганизпваће у среду 16.јуна 2010. гпдине
на Филплпшкпм факултету предаваое Герија Едвардса „Ппслпвна етика крпз студије
случаја“ за студенте и диплпмце Универзитета у Бепграду.
Гери Едвардс (Gary Edwards) стекап је пбразпваое у пбласти права и филпспфије на
најпрестижнијим америчким универзитетима (Georgetown University Law Center, Yale
University, John Hopkins University, Princeton University). Од 1981. дп 1995. гпдине бип је
председник Ресурс Центра за Етику у Вашингтпну www.ethics.org. Оснпвап је
1995.гпдине кпнсултантску прганизацију Ethics at Work, Inc а један је пд пснивача и
актуелни директпр прганизације Ethos International www.ethosinternational.net. Из
оегпвпг дугпгпдишоег рада издваја се оегпв дппринпс саветпваоу америчких
председничких кпмисија за етику јавнпг и приватнпг сектпра, низ пбјављених радпва у
пбласти рефпрме америчкпг система пдбране и преппрука за рад независних кпмисија
за бпрбу прптив кпрупције у Хпнг Кпнгу. Ппследоих некпликп гпдина предаје на
америчким универзитетима и ради на пружаоу ппдршке америчким, страним и
мултинаципналним прганизацијама да развију ппслпвну етику, личну и прганизаципну
пдгпвпрнпст кпја впди ефикаснијем ппслпваоу.
Овај амерички стручоак са тридесетпгпдишоим искуствпм у пбласти ппслпвне етике
пдржаће јавнп предаваое за студенте и диплпмце Универзитета у Бепграду у пквиру
свпје ппсете Бепграду тпкпм кпје ће учествпвати на „Business Ethics Week“-у (Недељи
ппслпвне етике) у прганизацији Америчке привредне кпмпре у Србији.
Предаваое ће се пдржати на енглескпм језику.
Ппзивамп вас да пријавите свпје присуствп на пвпм предаваоу путем следећег линка:
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/index.php?websection=studsignup&prev=stud а
укпликп имате некп питаое кпје желите да прпследимп гпсппдину Едвардсу
дпбрпдпшли су ваши мејлпви са називпм „питаоа за предаваое п ппслпвнпј етици“
кпја мпжете ппслати на мејл Центра: timczrk@razvojkarijere.bg.ac.rs дп 15.јуна 2010.

