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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: Sztuka podejmowania decyzji 

Podejmowanie decyzji jest sztuką. Czy zastanawiasz się, 
czym naprawdę jest słuszna decyzja? 

I co zrobić, żeby taka była?  
To szkolenie jest dla Ciebie! 

 
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z regułami  
i heurystykami w podejmowaniu decyzji, przekazanie 
wiedzy z zakresu etapów procesu decyzyjnego, 
określenie zasad komunikowania decyzji. W programie: 
podejmowanie decyzji jako kompetencja, koncepcje 
podejmowania decyzji, narzędzia wspierające proces 
decyzyjny, psychologiczne aspekty ryzyka, 
komunikowanie decyzji – asertywna komunikacja. 

 

 
 

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. Podejmowanie decyzji jako kompetencja 

• Rodzaje decyzji 

• Zasoby wewnętrzne warunkujące podjęcie decyzji 

• Wpływ otoczenia na podejmowane decyzje 

• Czynniki utrudniające podejmowanie decyzji 

2. Koncepcje podejmowania decyzji 

• Decyzja racjonalna 

• Reguły decyzyjne 

• Heurystyki 

• Błędy popełniane w procesie decyzyjnym 

3. Narzędzia wspierające proces decyzyjny 

4. Psychologiczne aspekty ryzyka 

5. Komunikowanie decyzji – asertywna komunikacja 
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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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