Studia podyplomowe

LIDER

kreowanie przywództwa
i rozwoju zawodowego

Cena za semestr: 2200 zł/brutto

Czas trwania: 2 semestry

ADRESACI STUDIÓW:

pracownicy korporacji, menagerowie, kierownicy, dyrektorzy, wykładowcy akademiccy, politycy
oraz absolwenci studiów I, II i III stopnia.

CEL STUDIÓW:

doskonalenie umiejętności interpersonalnych, kierowniczych i samoorganizacyjnych pracowników na różnym szczeblu budowania swojej kariery zawodowej, aby
w umiejętny i profesjonalny sposób stali się LIDERAMI –
niezależnie od branży.

Gwarantem jakości jest bogaty merytorycznie program studiów, a także prowadzący – wybitni eksperci w swoich dziedzinach, LIDERZY o ogromnym doświadczeniu zawodowym
oraz udokumentowanych sukcesach, wiedzący, że liczy się nie tylko wiedza, ale i umiejętność jej wykorzystania.
Dodatkowym atutem studiów podyplomowych jest udział słuchaczy w cyklu spotkań
z LIDERAMI różnych branż – z prezesami firm, menagerami, dyrektorami, którzy podczas
spotkań podzielą się swoimi doświadczeniami realizowania swojej kariery zawodowej.
W programie są również zajęcia z doradcą wizerunkowym, coachem, aktorem, ekspertem ds. protokołu dyplomatycznego i savoir -vivre.
Doskonałe umiejętności interpersonalne i kierownicze są jednymi z najczęściej poszukiwanych kwalifikacji na rynku pracy. Inwestowanie w doskonalenie własnych miękkich
kompetencji przyczynia się w najwyższym stopniu do budowania osobistej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.
W programie studiów kładziony jest nacisk przede wszystkim na pracę indywidualną oraz
pracę w grupie, aby w jak najdoskonalszy sposób wykształcić w słuchaczach oczekiwane
umiejętności.
Prowadzący zajęcia będą wykorzystywali podczas zajęć najnowsze techniki i metody nauczania, takie jak: dyskusja dydaktyczna, case study, metoda sytuacyjna, metody programowe z użyciem komputera, prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, metody
poszukujące, burza mózgów, dyskusja moderowana przez prowadzącego, metoda stolików eksperckich, ćwiczenia z użyciem sprzętu radiowo-telewizyjnego, eksperyment, story
telling, role playing, metoda podająca.
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Cykl spotkań z LIDERAMI – business meetings.
Misja LIDER – trening.
Wizerunek w biznesie.
Warsztaty coachingowe.
Negocjacje i mediacje.
Trening autopromocji.
Sztuka dyplomacji – protokół dyplomatyczny i etykieta.
Psychologia komunikacji interpersonalnej – trening.
Kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych.
Wystąpienia publiczne.
Zarządzanie pokoleniami w organizacji.
Komunikacja werbalna i niewerbalna.
Trening zarządzania czasem, automotywacji i efektywności.
Zarządzanie emocjami i stresem.
Foundraising w działaniu.
Work-life balance w biznesie.
Soft skills jako kapitał społeczny.
Dialog społeczny pracodawców i pracobiorców.
Trening emisji głosu i technik wymowy.
Multimedialne prezentacje biznesowe.
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