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Organizujemy profesjonalne i inspirujące szkolenia online, 
szkolenia stacjonarne oraz warsztaty. Naszych Trenerów 
cechuje umiejętność przekazywania bogatej wiedzy  
i wieloletnie doświadczenie zawodowe.  

W skład zespołu szkoleniowców wchodzą pracownicy 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz współpracownicy uczelni. 
Wiedza i doświadczenie osób prowadzących szkolenia oraz 
nowoczesna infrastruktura uczelni wyróżniają Fundację 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego spośród innych 
podmiotów i umożliwiają dostosowanie oferty do 
indywidualnych potrzeb naszych partnerów.   

 

Tematyka szkolenia: Autoprezentacja na rynku pracy, 

biznesie i w życiu osobistym  

Autoprezentacja – zachowania, poprzez które jednostka 
kształtuje wyobrażenia innych o sobie samej i kontroluje 
wrażenie, jakie wywiera na innych. Proces, w którym człowiek 
daje otoczeniu do zrozumienia, że jest taką, a nie inną osobą, czy 
też że posiada określone cechy. Jeżeli jesteś zainteresowany 
kształtowaniem sposobu, w jaki spostrzegają nas inni ludzie i 
kontrolowaniem wrażeniem wywieranym na innych, to szkolenie 
jest dla Ciebie! Podczas szkolenia poznasz min. zasady 
efektywnego budowania wizerunku na poziomie komunikacji 
werbalnej, stworzysz własny pomysł w metodzie „tellingstory”, 
podczas warsztatów VIDEO zapoznasz się z próbkami zachowań 
komunikacji autoprezentacyjnej. 

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!  
 

 
 

O CENTRUM 



  

   

                               Trener: dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG 

Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Katedrze Organizacji i Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale 
Zarządzania i Informatyki na specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.  Autor ponad 
70 publikacji z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, motywowania, wynagrodzeń, 
nowej gospodarki czy zarządzania w sporcie, a w tym m. in. monografii „Wynagrodzenia 
w organizacjach nowej gospodarki. Uwarunkowania. Funkcje. Konfiguracja”.  Głównym 
obszarem zainteresowań prof. T. Kawki są: systemy motywowania materialnego, 
przeobrażenia cywilizacyjne nowej gospodarki w zakresie kapitału ludzkiego, funkcja 
personalna w obszarze zarządzania organizacjami sportowymi, komunikacja społeczna  
i wpływ pokolenia Z na rynek pracy. Na stałe współpracuje jako doradca i specjalista  
w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim z ponad 20 organizacjami naukowo – 
szkoleniowymi. Jest też pracownikiem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. 
Członek Rady Naukowej Gdańskiego Klubu Biznesu. Jest aktywnym i czynnym 
konsultantem w zakresie rozwiązań HR w praktyce. Przeprowadził ponad 30 autorskich 
wdrożeń w organizacjach i instytucjach w zakresie nowoczesnych systemów 
motywowania, wartościowania pracy,  wynagrodzeń czy oceny pracowniczej. 

 

Program szkolenia (8 h) 

1. Diagnoza indywidualnego potencjału rozwojowego dopasowanego do 

oczekiwań pracodawców 

2. Zasady efektywnego budowania wizerunku na poziomie komunikacji 

werbalnej i pozawerbalnej podczas budowanie relacji społecznych 

3. Próbki zachowań komunikacji autoprezentacyjnej - warsztat VIDEO 

4. Efektywne zachowania podczas wywiadu kwalifikacyjnego – FEED BACK  

I ANALIZA ZAPISU WIDEO 

5. Pułapki i błędy w budowaniu autoprezentacji perswazyjnej 

6. Zasady umiejętnego omawiania swojego potencjału i doświadczenia wg 

założeń behawioralnego wywiadu S.T.A.R. 

7. Tworzenie własnego pomysłu w metodzie „tellingstory” 

8. Autoprezentacja a pokolenia na rynku pracy – pułapki i mocne strony 

pokoleń wiekowych w procesie budowy wizerunku 

 



 
AUTOPREZENTACJA NA RYNKU PRACY, BIZNESIE  

I W ŻYCIU OSOBISTYM  
SZKOLENIE 

 
Ilość uczestników: min. 5 osób  

 
Ilość godzin: 8 

 
Cena: 509 zł netto + vat 

 

Zarejestruj się w witrynie csk.ug.edu.pl 
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