Mentoring just 4 you - 2
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/08/20/6294/444522

Cena netto

2 640,00 zł

Cena brutto

2 640,00 zł

Cena netto za godzinę

120,00 zł

Cena brutto za
godzinę

120,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

22

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-08-25

Termin zakończenia
usługi

2019-09-03

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-20

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-08-22

Maksymalna liczba uczestników

1

Kategoria główna KU

Rozwój osobisty

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia lub
potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po
ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Zakres tematyczny

Art 2. paragraf 154 statutu UŁ: poza
studiami, o których mowa w ust.1
Uniwersytet prowadzi także studia
podyplomowe, kursy dokształcające oraz
szkolenia

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Uniwersytet Łódzki

Osoba do kontaktu

Aneta Żak

E-mail

aneta.zak@uni.lodz.pl

Telefon

+48 601 080 326

Cel usługi
Cel edukacyjny
Zadaniem mentora jest wybór i dostosowanie takiej ścieżki postępowania, która najefektywniej
będzie dopasowana zarówno do stylu pracy i początkowych kompetencji mentee jak i oczekiwań
zleceniodawcy oraz wymogów związanych z samym wynikiem. Kontynuacja pierwszej części spotkań.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program po badaniu potrzeb Uczestnika zakłada realizację następujacych zagadnień:
Umiejętności profesjonalne 2.0
Regularność uczenia się
Dzielenie się źródłami swojej wiedzy
Jakość wiedzy - skąd ją pozyskujemy, aby dobrze rozwijać swoje kompetencje

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Wiedza:
Uczestnik uzyska wiedzę z analizy korzyści rozwijania swojej aktywności w otoczeniu biznesowym
Umiejętności:
Uczestnik nabędzie umiejętności w zakresie pozyskiwania nowych źródeł wiedzy i diagnostyki ich
jakości
Uczestnik nabędzie umiejętności w zakresie zdobywania nowej wiedzy
Umiejetności społeczne:
Uczestnik nauczy się korzystać z zalet stworzonego otoczenia biznesowego, oraz zacznie
wykorzystywać networking jako cenne źródło nowej wiedzy
Uczestnik nauczy się korzystać z pogłębionej rozmowy jako narzędzia rozwoju umiejętności
profesjonalnych

Grupa docelowa
Pracownik oddelegowany przez ﬁrmę w celu rozowju kompetencji i poprowadzenia ściezki rozowju w
firmie.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Umiejętności profesjonalne 2.0

2019-08-23

17:00

21:00

4:00

2

Regularność uczenia się - korzyści
i wpływ na swój rozwój

2019-08-31

09:00

16:00

7:00

3

Dzielenie się źródłami swojej
wiedzy

2019-09-01

09:00

16:00

7:00

4

Jakość wiedzy - skąd ją
pozyskujemy

2019-09-03

17:00

21:00

4:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Wojciech Kurzyk

Obszar specjalizacji

Marketing, PR, media

Doświadczenie zawodowe

Właściciel agencji reklamowej, która realizuje
wiele filmów reklamowych, wizerunkowych,
promocyjnych, a także wywiady czy wystąpienia.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Trener prowadzi regularnie warsztaty dla grup,
jak i indywidualnych uczestników.

Wykształcenie

wyższe (mgr Filologia Polska – UŁ), podyplomowe
PR – Public Relations – UŁ

Lokalizacja usługi
Adres:
Jana Matejki 22/26/sala 31
90-232 Łódź, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

