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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: Zarządzanie procesami 

biznesowymi we współczesnych organizacjach  

 Chcesz skutecznie zarządzać procesami biznesowymi?  
 Nie wiesz co to orientacja procesowa organizacji, 

determinanty organizacji procesowej?  
 

To szkolenie jest dla Ciebie! 
 
Dowiesz się, jakie są metody, narzędzia i techniki zarządzania 
procesami, na czym polega projektowanie organizacji procesowej 
i dojrzałość procesowa organizacji. 

 
Nie zwlekaj, zapisz się już dziś! 

 

 
 

O CENTRUM 



  

   

 
 

 

Trener: dr inż. Piotr Sliż 

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się zarzadzaniu 
procesami biznesowymi oraz implementacji nowoczesnych technologii informatycznych w 
organizacjach zorientowanych procesowo. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
związanych z projektowaniem organizacji procesowych, transformacją organizacji z 
funkcjonalnych w procesowe, metodami opomiarowania procesów z wykorzystaniem 
metod statystycznych oraz implementacji technologii sztucznej inteligencji, robotics 
process management, data-ming w organizacjach procesowych. Ponadto autor wielu 
międzynarodowych badań w zakresie oceny dojrzałości procesowej organizacji. Członek 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, IMPA, Association of Business Process 
Management Professional International oraz Association for Computing Machinery. 
Doświadczony konsultant w zakresie usprawnienia procesów biznesowych, analiz 
procesów posprzedażnych, audytów procesów gwarancyjnych w sektorze motoryzacyjnym 
w Europie. 
 
 
 
 
 
 

Program szkolenia (12 h) 

1. Proces biznesowy jako obiekt budowy współczesnych 

organizacji. 

2. Zarządzanie procesami i orientacja procesowa organizacji jako 

odpowiedź na turbulentne otoczenie współczesnych 

przedsiębiorstw . 

3. Determinanty organizacji procesowej. 

4. Metody, narzędzia i techniki zarządzania procesami . 

5. Projektowanie organizacji procesowej. 

6. Dojrzałość procesowa organizacji . 

7. Strategie transformacji organizacji z funkcjonalnej w 

procesową. 
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Ilość uczestników: min. 5 osób 

 
Ilość godzin: 12 

 
Cena: 629,00 zł netto + vat 

 

Zarejestruj się w witrynie csk.ug.edu.pl 
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