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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: Jak zrobić dobre pierwsze 

wrażenie – skuteczne zasady komunikacji społecznej  

✓ Przeraża Cię autoprezentacja i wystąpienia publiczne?  
✓ Nie wiesz, jak skutecznie budować komunikację w zespole?   
✓ Nie potrafisz rozwiązywać konfliktów?  

 
 
To szkolenie jest dla Ciebie! 
 
Dowiesz się, jak pracować nad własnym wizerunkiem, poznasz 
zasady profesjonalnych wystąpień publicznych, dynamikę 
zjawisk grupowych, budowania współpracy, nauczysz się 
rozwiązywać konflikty.  
 

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. Metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w zespole, negocjacje w kierowaniu 

zespołami  

2. Prywatne style rozwiązywania konfliktów w zespole  

3. Społeczne i organizacyjnej metody integrowania zespołu (metodyka procesu adaptacji  

i integracji zespołowej) 

4. Istota i zakres pojęcia komunikacji społeczna. Model komunikacji społeczna  

5. Założenia i podstawy efektywnej komunikacji 

Zachowania komunikacyjne: rola pierwszego wrażenia, umiejętność słuchania, 

asertywność, prowadzenie debat 

6. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - wystąpienia publiczne, zasady 

profesjonalnych wystąpień publicznych, tworzenie własnego wizerunku. 

7. Budowanie komunikacji w zespole – dynamika zjawisk grupowych, budowanie 

współpracy w zespole, fazy rozwoju zespołu, rozwiązywanie problemów w grupie, 

efektywna komunikacja w zespole. 

8. Psychologia konfliktu i sposoby jego rozwiązywania  

9.  Metody i techniki inżynierii społecznej (wywierania wpływu społecznego) 
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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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