Spotkanie „SOBÓTKA 2010”
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Stypendystów FNP,
które w tym roku odbędzie się w dniach 20-23 maja
w Sobótce koło Wrocławia.

PROGRAM SPOTKANIA
CZWARTEK 20 maja 2010
• Przyjazd uczestników do Wrocławia, zorganizowany przejazd z Dworca
Głównego PKP do Sobótki i zakwaterowanie w Hotelu Ślęża Pension
w centrum Sobótki, www.pensionatsleza.pl
• 19:00 – kolacja

PIĄTEK 21 maja 2010
9:00 – 17:00 szkolenie „Budowanie współpracy w zespołach specjalistów”
Cele szkolenia:
Zwiększenie świadomości w zakresie modeli funkcjonowania zespołów
specjalistów
• Uzyskanie użytecznych wskazówek dla codziennej pracy zespołowej
• Podniesienie poziomu osobistej elastyczności i zaufania do swoich
umiejętności w zakresie tworzenia kooperujących zespołów specjalistów
• Dobra zabawa
W czasie szkolenia przewidziane są przerwy na kawę i obiad
•

Szczegółowy program szkolenia na ostatniej stronie.
przerwa
17:30 – 19:00 Walne Zebranie Klubu Stypendystów FNP
kolacja

SOBOTA 22 maja 2010
9:00 – 10:15 Sesja przyrodnicza: seria krótkich wykładów na temat geologii,
środowiska i klimatu Ślęży i okolic; koordynator sesji Anna Pietranik
Przerwa
10:30 – 11:45 Sesja historyczna: seria krótkich wykładów na temat historii i
odkryć archeologicznych Ślęży i okolic; koordynator sesji Marek Słoń
Przerwa
12:00 – 13:30 Dyskusje o Nauce – spotkanie z twórcami Wrocławskiego
Centrum Badań EIT+: prof. Tadeuszem Lutym (Honorowym
Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich),
prof. Markiem Bojarkim (Rektorem Politechniki Wrocławskiej), prof.
Mirosławem Milerem oraz z przedstawicielami Wrocławskiej Akademii Młodych
Obiad
14:45 – 16:45 Finał konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka
Przerwa
17:15 – 19:00 Spotkanie stypendystów z przedstawicielami FNP
19:00 - …… - Spotkanie towarzyskie

NIEDZIELA 23 maja 2010
9:00 – 14:00 piesza wycieczka na Ślężę
14:00 – obiad
Po obiedzie zostanie zorganizowany przejazd z Sobótki na Dworzec Główny
PKP we Wrocławiu.

Geolodzy odpoczywający na szczycie Ślęży

koszt spotkania: 100 PLN od osoby (w tym szkolenie, noclegi i wyżywienie
w hotelu Ślęża Pension w Sobótce)

rejestracja do 30 kwietnia 2010
na adres Anny Pietranik
anna.pietranik@ing.uni.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Klubu Stypendystów FNP

PIĄTEK 21 maja
Szkolenie: Budowanie współpracy w zespołach specjalistów
Program tematyczny szkolenia:
1. Dynamika pracy zespołowej i wyzwania dla lidera grupy
• etapy rozwoju zespołu
• wyzwania dla lidera zespołu na poszczególnych etapach
• elementy strategiczne dla zapoczątkowania kooperacji w grupie (symulacja
realnej sytuacji)
• specyfika zespołu projektowego
• specyfika zespołu złożonego ze specjalistów
2. Role w zespole
• typologia ról wg M.R. Belbina
• specyfika uczestnictwa w zespole i kierowania dla każdej z ról
• specyfika funkcjonowania Specjalisty – najczęstszy wzorzec dla pracowników
nauki
3. Współpraca w zespole złożonym ze specjalistów
• od egoizmu do współpracy (studium przypadku)
• poziomy budowania współpracy (studium przypadku)
• wnioski dla budowania zespołów i zapobiegania
specjalistami

konfliktom

między

4. Współpraca w zespole zróżnicowanym co do stopnia zaawansowania wiedzy
• współpraca początkujących i ekspertów (gra symulacyjna)
• wnioski dla pracy ze specjalistami
Osoba odpowiedzialna za szkolenie: Dr Jerzy Rosiński –
psycholog (KUL), doktorat z zarządzania (UJ) w zakresie
wizerunku marki handlowej, adiunkt w Instytucie Ekonomii i
Zarządzania UJ, trener i konsultant z 12 - letnim
doświadczeniem.
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych w języku polskim
i angielskim, w tym kilkunastu artykułów z zakresu rozwoju
kompetencji, rozwoju dorosłych oraz budowania systemów
kompetencyjnych.
Współautor książek na temat: prowadzenia negocjacji
międzynarodowych,
szkolenia
podyplomowego
menedżerów, zachowań konsumenckich.
Redaktor merytoryczny polskich wydań książek z
zarządzania personelem, zarządzania projektem oraz
pierwszego
kompleksowego
podręcznika
dot.
rozwiązywania konfliktów (Handbook of Conflict).

