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AUTOPREZENTACJA I WYST¥PIENIA PUBLICZNE

     DATA:
     ZAPISY OD: 
     MIEJSCE: 

     PROWADZ¥CY: 
     CEL SZKOLENIA: 

PODCZAS SZKOLENIA:

 6 lipca 2016 r., godz. 9:00-14:00
29 czerwca 2016 r., tel. 32 359 19 82
Studencka Strefa Aktywnoœci, s. 133
Rektorat UŒ, ul. Bankowa 12 w Katowicach
Aleksandra Szpitun – firma CAPGEMINI
Zdobycie umiejêtnoœci, które pozwol¹ prawid³owo 
komunikowaæ siê z odbiorc¹ i efektownie zaprezentowaæ siê 
podczas wyst¹pieñ publicznych

     - dowiesz siê, na czym polega sztuka robienia dobrego „pierwszego wra¿enia”, 
jakie s¹ podstawowe Ÿród³a komunikacji i jaki jest ich wp³yw na udane 
wyst¹pienie,

     - poznasz ró¿nice pomiêdzy warstw¹ werbaln¹ i niewerbaln¹ wyst¹pienia, 
a tak¿e najczêœciej pope³niane b³êdy w komunikacji niewerbalnej

     - nauczysz siê spogl¹daæ na siebie samego z perspektywy odbiorcy Twojego 
wyst¹pienia,

     - opanujesz techniki przygotowywania siê do wyst¹pienia publicznego,
     - … zaczniesz wreszcie czerpaæ przyjemnoœæ z wyst¹pieñ publicznych!  



EFEKTYWNOŒÆ OSOBISTA

     DATA: 
     ZAPISY OD: 
     MIEJSCE: 

     PROWADZ¥CY: 
     CEL SZKOLENIA: 

PODCZAS SZKOLENIA:

14 lipca 2016 r., godz. 9:00-17:00
6 lipca 2016 r., tel. 32 359 19 82
Studencka Strefa Aktywnoœci, s. 133
Rektorat UŒ, ul. Bankowa 12 w Katowicach
Sabina Warmuz – firma TESCO 
Poznanie narzêdzi pozwalaj¹cych na zwiêkszenie 
efektywnoœci osobistej

     - dowiesz siê, czym jest efektywnoœæ osobista w kontekœcie zarz¹dzania swoj¹ 
energi¹,

     - uœwiadomisz sobie, jakie czynniki mog¹ zak³ócaæ Twoje efektywne 
funkcjonowanie,

     - zrozumiesz, ¿e masz wp³yw na zarz¹dzanie swoim czasem, rozwiniesz 
umiejêtnoœæ ustalania priorytetów i planowania.  



ZARZ¥DZANIE SOB¥ W CZASIE

     DATA:
     ZAPISY OD:
     MIEJSCE: 

     PROWADZ¥CY: 
     CEL SZKOLENIA: 

PODCZAS SZKOLENIA:

 20 lipca 2016 r., godz. 9:00-14:00
 13 lipca 2016 r., tel. 32 359 19 82

Studencka Strefa Aktywnoœci, s. 133
Rektorat UŒ, ul. Bankowa 12 w Katowicach
Agnieszka Dunaj – trener, doradca zawodowy
Sprawniejsza i bardziej efektywna realizacja indywidualnych 
zadañ, bez zaniedbywania którejkolwiek ze sfer ¿ycia

     - poznasz narzêdzia s³u¿¹ce zarz¹dzaniu czasem i zdobêdziesz umiejêtnoœæ ich 
stosowania,

     - uœwiadomisz sobie, jakie b³êdy pope³niasz w zakresie zarz¹dzania czasem 
i nauczysz siê ich unikaæ,

     - nauczysz siê planowaæ i wyznaczaæ priorytety.



ODSTRESOWALNIA, CZYLI ZARZ¥DZANIE STRESEM

     DATA: 
     ZAPISY OD: 
     MIEJSCE: 

     PROWADZ¥CY: 
     CEL SZKOLENIA: 

PODCZAS SZKOLENIA:

27 lipca 2016 r., godz. 9:00-16:00
20 lipca 2016 r., tel. 32 359 19 82
Studencka Strefa Aktywnoœci, s. 133
Rektorat UŒ, ul. Bankowa 12 w Katowicach
Justyna Wawszków – firma WARTA
Wypracowanie alternatywnych sposobów radzenia sobie 
w sytuacji stresu

     - zdobêdziesz wiedzê z zakresu psychologii, która pozwoli Ci lepiej zrozumieæ 
w³asne reakcje w stresuj¹cych dla Ciebie sytuacjach,

     - bêdziesz mieæ mo¿liwoœæ przemyœlenia w³asnego sposobu prze¿ywania stresu 
i wypracowania alternatywnych sposobów radzenia sobie z nim.



TRENING SPONTANICZNOŒCI

     DATA: 
     ZAPISY OD: 
     MIEJSCE: 

     PROWADZ¥CY: 
     CEL SZKOLENIA: 

PODCZAS SZKOLENIA:

3 sierpnia 2016 r., godz. 09:00-14:00
27 lipca 2016 r., tel. 32 359 19 82
Studencka Strefa Aktywnoœci, s. 133
Rektorat UŒ, ul. Bankowa 12 w Katowicach
Agata Brzóska – firma CAPGEMINI
Nauka szybkiego reagowania i  zdobycie odpornoœci na 
zdarzenie nieprzewidywalne, zyskanie wiary, ¿e istnieje 
mo¿liwoœæ wyjœcia z ka¿dej sytuacji

     - otrzymasz zestaw informacji, dziêki którym prze³amiesz „sztywne” schematy 
myœlowe,

     - przyjrzysz siê za³o¿eniom teatru improwizacji i dowiesz siê, jak wykorzystaæ 
improwizacjê w ¿yciu codziennym i zawodowym,

     - bêdziesz uczestniczyæ w grach i formach teatralnych,
     - oddasz siê spontanicznemu, twórczemu myœleniu i dowiesz siê, w jaki sposób 

z jego pomoc¹ zacieœniaæ relacje i budowaæ atmosferê pe³n¹ wsparcia 
i zaufania.



ABC INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

     DATA: 
     ZAPISY OD: 
     MIEJSCE: 

     PROWADZ¥CY: 
     CEL SZKOLENIA: 

PODCZAS SZKOLENIA:

10 sierpnia 2016 r., godz. 09:00-15:00
3 sierpnia 2016 r., tel. 32 359 19 82
Studencka Strefa Aktywnoœci, s. 133
Rektorat UŒ, ul. Bankowa 12 w Katowicach
Ma³gorzata Chatys – doradca zawodowy, psycholog
Pe³niejsze wykorzystanie potencja³u inteligencji 
emocjonalnej w ¿yciu prywatnym i zawodowym

     - dowiesz siê, w jaki sposób emocje wp³ywaj¹ na ró¿ne sfery Twojego ¿ycia,
     - nauczysz siê rozpoznawaæ swoje emocje,
     - uœwiadomisz sobie, w jaki sposób mo¿esz kontrolowaæ i wykorzystaæ swoje 

emocje do osi¹gania z³o¿onych celów,
     - dowiesz siê, jak wp³ywaæ na emocje innych ludzi.



SKUTECZNY NETWORKING 
KLUCZEM DO ZAWODOWEGO SUKCESU

     DATA: 
     ZAPISY OD: 
     MIEJSCE: 

     PROWADZ¥CY:
     CEL SZKOLENIA:

PODCZAS SZKOLENIA:

17 sierpnia 2016 r., godz. 9:00-15:00
10 sierpnia 2016 r., tel. 32 359 19 82
Studencka Strefa Aktywnoœci, s. 133
Rektorat UŒ, ul. Bankowa 12 w Katowicach

 Anna Nazarewicz-Chechelska – trener, socjolog
 Poznanie w³asnych mo¿liwoœci networkingowych 

i wykorzystanie ich w rozwoju kariery zawodowej

     - poznasz narzêdzia networkingowe,
     - dokonasz analizy w³asnych kontaktów i relacji,
     - opracujesz osobisty plan networkingowy i plan budowania marki osobistej.



PRZYWÓDZTWO

     DATA: 
     ZAPISY OD: 
     MIEJSCE: 

     PROWADZ¥CY: 
     CEL SZKOLENIA: 

PODCZAS SZKOLENIA:

24 sierpnia 2016 r., godz. 9:00-15:00
17 sierpnia 2016 r., tel. 32 359 19 82
Studencka Strefa Aktywnoœci, s. 133
Rektorat UŒ, ul. Bankowa 12 w Katowicach
Anita Kornacka – firma SOPRA STERIA
Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejêtnoœci zwi¹zanych 
z budowaniem i przewodzeniem zespo³om

     - dowiesz siê, jak byæ „idealnym” szefem i pozyskiwaæ zwolenników dla swoich 
inicjatyw,

     - nauczysz siê dbaæ o precyzyjn¹ komunikacjê, a tak¿e ustanawiaæ i przekazywaæ 
zespo³owi motywuj¹ce go cele,

     - poznasz sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i z trudnymi 
wspó³pracownikami,

     - dowiesz siê, jak inspirowaæ i motywowaæ pracowników do ci¹g³ego 
doskonalenia i rozwoju.



PRACA ZESPO£OWA

     DATA: 
     ZAPISY OD: 
     MIEJSCE: 

     PROWADZ¥CY: 
     CEL SZKOLENIA: 

PODCZAS SZKOLENIA:

31 sierpnia 2016 r., godz. 9:00-15:00
24 sierpnia 2016 r., tel. 32 359 19 82
Studencka Strefa Aktywnoœci, s. 133
Rektorat UŒ, ul. Bankowa 12 w Katowicach
Ma³gorzata Chatys – doradca zawodowy, psycholog
Skuteczna komunikacja w zespole oparta na zaanga¿owaniu 
i chêci brania odpowiedzialnoœci, pozbawiona konfliktów

     - dowiesz siê, czym jest praca zespo³owa,
     - uœwiadomisz sobie, jak efektywnie pracowaæ w grupie,
     - nauczysz siê, w jaki sposób dzia³aæ w grupie, aby skutecznie realizowaæ zadania 

i rozwi¹zywaæ pojawiaj¹ce siê problemy.



BIURO KARIER
Uniwersytet Œl¹ski

w Katowicach

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

32 359 19 82
32 359 20 32

e-mail: bk@us.edu.pl
www.bk.us.edu.pl
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