
 

BIURO KARIER:  SZKOŁA LIDERÓW  –  REKRUTACJA 

Biuro Karier zaprasza do udziału w Szkole Liderów. Program 
skierowany jest do tych studentów i studentek, którzy pragną 
zdobywać i rozwijać swoje kompetencje liderskie. 

Szkoła Liderów w 2021 roku realizowana będzie w nowej formule. Składać się będzie z cyklu 
webinarów i indywidualnych konsultacji mentoringowych prowadzonych przez zewnętrznych 
trenerów, ekspertów z dziedziny zarządzania zespołami, kompetencji kierowniczych                                 
i interpersonalnych.  

Co zyskasz? 

• weźmiesz udział w 4 webinarach, które pozwolą na rozwinięcie 8 kompetencji 

liderskich; Wraz z uczestnikami pozyskasz nową wiedzę i weźmiesz udział w 

ćwiczeniach, zadaniach rozwijając swoje umiejętności;  

• weźmiesz udział w indywidualnym spotkaniu mentoringowym podczas którego 
wzmocnisz swoje kompetencje w dziedzinie zarządzania. Razem z trenerem określisz 
indywidualne cele do dalszego rozwoju i działania;   

• przejdziesz indywidualną ścieżkę rozwoju, wzmacniając i rozwijając kompetencje z 
obszaru liderowania w formie zdalnej;  

• po ukończeniu całego programu otrzymasz zaświadczenie o udziale.  

Program jest dla Ciebie jeśli: 

• Jesteś studentem 2 i 3 roku I stopnia, 1 i 2 roku II stopnia, 2,3,4,5 studiów 

jednolitych magisterskich, 2 i 3 roku studiów inżynierskich; 

• Praca zespołowa i rola lidera, to coś, co chcesz rozwijać i obszar, w którym chcesz 
nabywać nowe umiejętności i szlifować te, które już posiadasz; 

• Dysponujesz doświadczeniem w roli lidera np. projektu, stowarzyszenia, w 
organizacjach studenckich, pracy zawodowej i w przyszłości zamierzasz również 
działać w tych obszarach;  

• Chcesz poznać i rozwijać w praktyce kompetencje, których rynek pracy oczekuje od 
liderów przyszłości; 

Terminy:  
 
Webinary odbędą się w dniach:  

24 i 25, 31 maja i 1 czerwca 2021 r.  

w godzinach I sesja: 15:30 – 17:00  oraz II sesja 17:30 – 19:00 

Jednorazowe spotkania mentoringowe odbędą się do końca czerwca, (dokładny termin 

spotkania uczestnicy ustalają z trenerem po zrealizowanym udziale we wszystkich 

webinarach)  

 

 



 

 
Program webinarów: 

 
1. Kluczowe kompetencje lidera 
2. Jak dobra maszyna: budowanie zgranego zespołu 
3. Wyznaczanie celów i wspólne wartości w zespole 
4. Jak skutecznie motywować zespół? 
5. Komunikacja to podstawa 
6. Budowanie autorytetu i asertywność w roli lidera 
7. Emocje i konflikty w zespole 

8. Zespół w zmianie 
 
 
Trenerzy:  
 
Ewa Olszak – Dyk 
 
Od 2010 roku Trener Biznesu, wspierający kadrę kierowniczą globalnych firm w obszarze 
kompetencji menedżerskich, komunikacji, umiejętności interpersonalnych, HR. Posiada 
również doświadczenie budowania polityki personalnej w organizacji, tworząc m.in. programy 
rozwoju talentów czy ścieżki karier. Jest doświadczonym asesorem z przeprowadzonymi 
ponad 200 sesjami AC i DC oraz propagatorem bezpieczeństwa behawioralnego. Aktualnie 
również aktywny wykładowca akademicki i partner dla dużych firm, które doceniają i 
inwestują w swój największy potencjał - w LUDZI.   
Więcej na temat trenera możesz przeczytać na stronie Tallento.   
 
 
 
Ewa Załupska  
 
Pracuje z kadrą kierowniczą i liderami zespołów od 2007 roku. Na swoim koncie ma ponad 
7000 godzin szkoleń, co przekłada się na więcej niż 10 000 zadowolonych uczestników. Jest 
trenerem i konsultantem specjalizującym się w usprawnieniach organizacyjnych, 
kompetencjach przywódczych i komunikacyjnych oraz wystąpieniach publicznych. Prowadzi 
sesje coachingowe  i mentoringowe. W swojej pracy opisuje się słowami: "Ufam ludziom, 
widzę ich potencjał i wierzę w ich dobroć. Pozwala mi to być nie tylko trenerem - jestem 
partnerem w spotkaniu z uczestnikami szkolenia. Zawsze." 
Więcej na temat trenera możesz przeczytać na stronie MORE.   
 
 

 

 

 

https://tallento.pl/o-nas/
http://becauseyoucan.pl/trenerzy/


 

Rekrutacja:  

Przed wypełnieniem formularza online zapoznaj się z Regulaminem.  

Zapraszamy do uzupełnienia formularza online.  Zapisy trwają do 4 maja 2021 r.  
 
Po uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego oczekuj na informację o wynikach rekrutacji. 
 
Liczba miejsc jest ograniczona - w programie może wziąć udział maksymalnie 16 osób 
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Szkoły Liderów 2021 
Katarzyna Likus - katarzyna.likus@wsb.wroclaw.pl 
 
 

 
 

https://www.wsb.pl/wroclaw/sites/wroclaw/files/Regulamin%20Szko%C5%82y%20Lider%C3%B3w_2021.pdf
https://www.wsb.pl/wroclaw/szkola-liderow-2021

