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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: Budowanie zespołu  

✓ Czy zastanawiasz się, jakie korzyści płyną ze współpracy  
w zespole? 

✓ Czy wiesz, jak ważna jest praca w zespole?  
✓ Czy chciałbyś lepiej poznać swój zespół, jego mocne  

i słabe strony?  
To szkolenie jest dla Ciebie! 

Celem szkolenia jest min. zapoznanie uczestników  
z koncepcjami przywództwa w kontekście kompetencji, cech  
i narzędzi, wskazanie najczęstszych błędów w ocenie, 
określenie dobrych praktyk w zakresie motywowania 
pracowników i delegowania zadań.  
W programie szkolenia: przywództwo, zespół, budowanie 
relacji w zespole, informacja zwrotna i ocenianie pracownika, 
motywowanie i budowanie zaangażowania, delegowanie 
zadań. 
 

 

O CENTRUM 



  

   

 
 

Trener: Dr Dorota Godlewska-Werner 

Od 2002 roku zatrudniona w Instytucie Psychologii Uniwersytetu 
Gdańskiego w Zakładzie  Psychologii Ekonomicznej  
i Psychologii Organizacji prowadząc zajęcia z min. oceny 
pracownika, psychologii przywództwa, patologii  
w organizacjach i warsztatu trenera szkoleń. Od 2016 do 2019 
roku pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych  

w Instytucie Psychologii. Jest kierownikiem Studiów Podyplomowych z Psychologii 
Przywództwa w Organizacjach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych. Członkini 
European Association of Work and Organizational Psychology. Vice-prezes 
Stowarzyszenia Coachingu Biznesowego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe 
zdobyte w trakcie realizacji projektów szkoleniowo - doradczych dla różnych organizacji 
oraz badawczych w różnych obszarach związanych z pracą. Zawodowo zainteresowana 
rozwojem  pracowników, zachowaniami efektywnymi i kontrproduktywnymi  
w organizacjach oraz szeroko  rozumianym przywództwem. Jest autorką publikacji min.  
z zakresu mobbingu, przywództwa,  szkoleń oraz work – life balance. Współtworzyła kilka 
metod badawczych, min. Test Talentów (obok  Wandy Szulc), HR Style Zachowania (obok 
Wandy Szulc) czy Kwestionariusz Równowaga Praca Życie (obok Karola Karasiewicza, 
Aleksandry Lewandowskiej-Walter, Andrzeja Piotrowskiego). 

 

Program szkolenia (16 h) 

1. Przywództwo  
• Role i poziomy realizacji przywództwa  
• Cechy i kompetencje efektywnego przywódcy  
• Style przewodzenia  

2. Zespół  
• Etapy formowania zespołu  
• Zespół współpracujący vs rywalizujący  
• Uwarunkowania efektywnego zespołu  
• Role zespołowe  

3. Budowanie relacji w zespole  
• Zasady konstruktywnej komunikacji  
• Ograniczenia i bariery w komunikacji  
• Style komunikacji  
• Wyrażanie uznania  
• Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami  

4. Informacja zwrotna i ocenianie pracownika 
• Metody przekazywania informacji zwrotnej 
• Przekazywanie i przyjmowanie uwag krytycznych  
• Przekazywanie i przyjmowanie pochwał  
• Zmiana zachowań niepożądanych  
• Określanie celów rozwojowych dla pracownika  
• Radzenie sobie z emocjami osoby ocenianej 
• Błędy w ocenianiu  

5. Motywowanie i budowanie zaangażowania  
• Narzędzia motywowania  
• Wyznaczanie i wdrażanie celów  

6. Delegowanie zadań  
• Zasady i etapy delegowania 
• Kontrola i egzekwowanie wyników  
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Ilość uczestników: min. 5 osób  
 

Ilość godzin: 16 
 

Cena: 619 zł netto + vat 
 

Zarejestruj się w witrynie csk.ug.edu.pl 
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