
 
 

Biuro Karier WSB Wrocław zaprasza na bezpłatny warsztat online pt. 

 

 
 

 

 
Miejsce: 
MS Teams 

 

 
 

 

Termin: 

23.11.2021 

 

 

 

 

Godziny: 

15.30 - 17.00 

 
PROGRAM:: 

 
Warsztat online o tym jak wyznaczać cele i podejmować decyzje - to propozycja dla tych, którzy potrzebują mobilizacji 
do zmiany, czują, że stoją w miejscu lub chcą przyjrzeć się swoim wartościom i wyznaczyć kierunki działania.  

  
Podczas spotkania: 

 Zastanowisz się nad własnymi celami zawodowymi. 
 Dowiesz się jak wyznaczać swoje cele - poznasz różne metody i techniki. 
 Poznasz koncepcje podejmowania decyzji (intuicyjna, racjonalna). 

 
Spotkanie będzie miał charakter warsztatu z ćwiczeniami dla uczestników i mini wykładami.  

 

TRENER: 

Katarzyna Likus  
 

Doradca zawodowy, coach kariery; zawodowo od 2012 roku związana z realizacją projektów wspierających osoby poszukujące wsparcia w rozwoju 
zawodowym, w tym studentów i absolwentów. Absolwentka „Poradnictwa edukacyjno – zawodowego” na Dolnośląskiej Szkole Wyższej i 
„Coachingu z elementami psychologii” na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS we Wrocławiu. Absolwentka licznych konferencji i 
certyfikowanych szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego. Interesuje się rozwojem osobistym i motywacją.  

ZAPISY: 

Zapraszam, zarejestruj się w Twoim JobTeaser - CAREER CENTRE (https://tiny.pl/9qnvd ) i zapisz się na ten webinar. 
Po dokonaniu zapisu oczekuj na maila z adresu katarzyna.likus@wsb.wroclaw.pl z linkiem do spotkania. 

 
 

Serdecznie zapraszamy! 
Rozwijaj się z Biurem Karier WSB we Wrocławiu 
ul. Fabryczna29-31, budynek G, pok. 315 
tel. 71376 23 28; e-mail: biuro.karier@wsb.wroclaw.pl 

Stawianie celów zawodowych i podejmowanie 
decyzji w kształtowaniu kariery zawodowej  

https://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/biuro-karier
https://www.wsb.pl/wroclaw/aktualnosci/jobteaser-nowa-platforma-do-posrednictwa-pracy-praktyk-i-stazy
https://tiny.pl/9qnvd
mailto:katarzyna.likus@wsb.wroclaw.pl
mailto:biuro.karier@wsb.wroclaw.pl


JobTeaser - CAREER CENTRE  
 

Uruchomiliśmy nową platformę kariery, która pomoże Tobie w : 
 poszukiwaniach wymarzonej pracy, praktyk, staży – zakładka Oferty 
 umówieniu na bezpłatne konsultacje z doradca zawodowy/ kariery – zakładka Spotkania 
 w zapisie na liczne wydarzenia, webinaria, spotkania z pracodawcami – zakładka Wydarzenia 

Zarejestruj się i określ swoje preferencje, aby otrzymywać treści i oferty, dopasowane do Twoich zainteresowań. 

 

 

 

 

Career Center zapewni Tobie niezbędne wsparcie do skutecznego wejścia na rynek pracy. Bez względu na to czy 
dopiero zaczynasz studia, czy już teraz szukasz pracy, na platformie znajdziesz interesujące treści. Do twojej 
dyspozycji są profile firm, informacje na temat wydarzeń związanych z rozwojem kariery, a także oferty pracy. 

 

 

Pozdrawiamy 

Zespół Biura Karier 

https://www.wsb.pl/wroclaw/aktualnosci/jobteaser-nowa-platforma-do-posrednictwa-pracy-praktyk-i-stazy

