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BEKÖSZÖNTŐ
A Humán Innovációs Szemle című szakfolyóirat ötödik számát tartja
kezében a Kedves Olvasó.
Jelenlegi számunkban egyfelől a szervezeti szintű személyzeti/emberi
erőforrás-gazdálkodás tématerületéhez – a fluktuáció sajátosságainak
multinacionális környezetben való bemutatásához, valamint az AC/DC
módszer és a 3600-os visszajelzés alkalmazásának szempontjaihoz tartozó, másfelől az oktatás – a nemzetköziesedő magyar felsőoktatás és az
Európai Felsőoktatási Tér által biztosított lehetőségek, illetve az integrált
oktatás – aktuális kérdéseihez igazodó publikációk olvashatók.
Ugyancsak megtalálhatók jelenlegi számunkban is a területfejlesztés
(Baranya megye és az ormánsági települések fejlesztési kérdései), valamint
a szociális problémák (szegénységi szegregáció) és az idegenforgalom
térbeli/területi vonatkozásait megjelenítő tanulmányok.
Mindezek mellett – hagyományainkhoz híven – társadalomelméleti
(osztálytársadalom és hálózati társadalom; a közösségalkotó ember) írások
színesítik lapunk aktuális számának kínálatát.
Reméljük, hogy jelenlegi számunkat olvasva is találnak érdekfeszítő,
konkrét cselekvésre és gondolkodásra egyaránt ösztönző írásokat a Kedves
Olvasók!
Továbbra
is
számítunk
megtisztelő
javaslataikra,
megjegyzéseikre!
a Szerkesztők
EDITORIAL
We are happy to present the fifth number of Human Innovation Review.
The current issue contains publications on organization-level staff and
human resource management, in particular the investigation of labour
turnover that takes place in a multinational environment, as well as the
applicability of AC/DC method and 360 Degree Feedback. It also
incorporates articles elaborating on the current issues of education, more
specifically of the internationalizing Hungarian higher education, the
opportunities of European Higher Education Area and integrated
education.
Publications on the topics of spatial and regional development (of Baranya
County and a small region called „Ormánság” located in the south-western
part of Hungary) as well as social problems (poverty, segregation) and the
regional aspects of tourism are also included.
Besides these, in accordance with our traditions, articles in social sciences
(class society and network society, the community-forming individual)
make our journal more comprehensive.
We hope that our readers will find interesting and inspiring articles in this
journal. We are still looking forward to your suggestions and comments.
the Editors
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