OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR „ATENA”
w SŁUPSKU
we współpracy
z KUJAWSKO-POMORSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ
w BYDGOSZCZY
Zapraszają na podyplomowe studia kwalifikacyjne – dwusemestralne

Zarządzanie kadrami. Doradztwo personalne.
Adresaci studiów: absolwenci szkół wyższych zwłaszcza pracownicy działów kadr,
osoby zajmujące się poradnictwem zawodowym, kierownicy jednostek organizacyjnych lub
właściciele firm, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o praktyczne umiejętności
wprowadzania zmian w systemie kadrowym i organizacji pracy.

Celem studiów jest: merytoryczne przygotowanie specjalistów działów personalnych i
HR managerów w taki sposób, aby potrafili diagnozować efektywność i wykorzystywać w
pełni potencjał pracowników, poznając ich zdolności i predyspozycje.
Ramowy program studiów w wymiarze 295 godzin dydaktycznych obejmuje, m. in.
następujące zagadnienia:
1. Rynek pracy w Polsce i UE
2. Podstawy zarządzania firmą w warunkach gospodarki rynkowej
3. Planowanie kariery, kierowanie własnym rozwojem
4. Elementy prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa autorskiego
5. Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
6. Warsztat pracy doradcy zawodowego:
• grupa młodzieży do 18 l.
• grupa osób powyżej 18 l.
7. Audyt personalny
8. Strategia firmy i polityka kadrowa
9. Zawodoznawstwo
10. Kwalifikacje i kompetencje
11. Rekrutacja i selekcja pracowników
12. Rodzaje i formy zatrudnienia
13. Planowanie i operacyjne zarządzanie zatrudnieniem
14. Motywacyjny system wynagradzania
15. Organizacja funkcji personalnej
16. System oceny pracowników w strukturze zarządzania firmą
17. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne
18. Strategia szkoleń i rozwoju pracowników
19. Prawo pracy
20. Warsztat umiejętności interpersonalnych
21. Seminarium

Sposób realizacji zajęć: zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa
tygodnie.
Miejsce realizacji zajęć: Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku, Filmowa
2/6/A
Możesz na nasze zaproszenie odpowiedzieć drogą mailową, a wtedy my prześlemy Tobie
pełen pakiet dokumentów niezbędnych do rekrutacji. Szczegóły pod nr tel.: 59 841 38 55
lub odk.atena@poczta.fm
Uzyskane kwalifikacje: po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo
ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.
Koszt studiów: 2700,00 zł / osoby za całość (możliwość uiszczania opłat ratalnie) oraz
opłata rekrutacyjna w wysokości 150,00 zł
Limit miejsc: 25 słuchaczy

Zapisz się już dzisiaj, aby mieć pewność,
że masz miejsce !

