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W każdej branży dobry lider to podstawa 
sprawnego i skutecznego zespołu. 
Jak ważne jest to w każdej organizacji 
prywatnej czy publicznej przekonujemy 
się na co dzień w czasach pandemii. 
Jak się tego nauczyć, wyjaśnią nasi 
eksperci - przede wszystkim czynni 
pracownicy firm prywatnych, instytucji 
publicznych, kładący szczególny nacisk 
na praktykę. 

Leadership, planowanie działań w kryzysowej sytuacji, 
trzymanie nerwów na wodzy, szybkość podejmowania trafnych 
decyzji, umiejętność działania w stresie, techniki skutecznych 
negocjacji i sprawiedliwego zarządzania oraz dawanie dobrego 
przykładu – czyli jak być autorytetem dla swojego zespołu 
w dobie pandemii? 

 

Zmiana  
zaczyna się od Ciebie

Mahatma Gandhi

„Bądź zmianą, którą 
pragniesz ujrzeć 

w świecie” 

Jan Paweł II

„Wymagajcie od 
siebie, choćby inni od 

was nie wymagali” 



Adresaci
• kadra menadżerska zarządzająca 
zespołami ludzkimi  

Opłaty
• opłata jednorazowa: 3.700 zł
• opłata w dwóch ratach: 2 x 1.950 zł
• opłata w czterech ratach: 4 x 1.050 zł

Czego się nauczysz?
• zasad stosowania nowoczesnych 
narzędzi analitycznych z zakresu 
zarządzania

• przygotowania do analizy organizacji
• praktycznych umiejętności mene-
dżerskich: współdziałania z otocze-
niem, rozwiązywania konfliktów, 
prowadzenia negocjacji, reakcji na 
problemy społeczne (w szczególno-
ści planowanie i realizacja usług)

• planowania, public relations, zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, prawa 
i analizy, przetwarzania informacji 

• podczas wykładów zdobędziesz nie 
tylko podstawową wiedzę z zakresu 
skutecznego zarządzania w sytuacji 
kryzysowej, ale przede wszystkim 
nabędziesz praktycznych umiejęt-
ności kierowania zespołami ludzkimi 

• będziesz wiedział jak zarządzać 
w dobie pandemii

Czas trwania
• 3 semestry (forma Executive)



   +48 573 337 659 

   marketing@uczelniakorczaka.pl 

   www.uczelniakorczaka.pl
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Motyl Lorenza Czy 
chaos może wyłaniać 
się z porządku? Na takie 
pytania odpowiada 
matematyczna teoria 
chaosu. Opisuje ona 

zjawiska, w których drobna zmiana 
warunków początkowych po pewnym 
czasie powoduje znaczne różnice 
w zachowaniu całego układu. Teoria 
chaosu rozwinęła się za sprawą 
Edwarda Lorenza, w ramach badań 
nad prognozowaniem pogody. Istotę 
tej teorii ujmuje metaforycznie tzw. 
efekt motyla: trzepot motylich skrzydeł 
w jednej części globu po pewnym 
czasie spowodować może tornado 
w odległym miejscu. 


