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CENNIK SZKOLEŃ ONLINE 
CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI – WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY 

 

NAZWA SZKOLENIA CENA 

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE 

AgilePM® Foundation 2 400,00 zł 

AgilePM® Practitioner 2 400,00 zł 

Change Management® Foundation  1 700,00 zł 

ITIL® 4 Foundation 2 050,00 zł 

M_o_R® Foundation 2 050,00 zł 

PRINCE2® 6th edition Foundation  2 200,00 zł 

PRINCE2® 6th edition Practitioner 2 200,00 zł 

Scrum Master Certified (SMC™) 1 700,00 zł 

MARKETING I E-MARKETING 

Employer Branding – jak stworzyć silną markę pracodawcy 600,00 zł 

Etyka i etykieta w biznesie  500,00 zł 

Facebook w biznesie 600,00 zł 

Kreatywne i strategiczne działanie w sprzedaży   500,00 zł 

LinkedIn - budowanie profesjonalnej komunikacji oraz nawiązywanie wartościowych 
kontaktów 

600,00 zł 

Negocjacje w biznesie  500,00 zł 

Nowoczesne techniki sprzedaży  500,00 zł 

Social media w biznesie 700,00 zł 

Storytelling – przyciągnij klientów dzięki opowiadaniu historii 600,00 zł 

Twitter 550,00 zł 

Współpraca z trudnym klientem  500,00 zł 

PRAWO I FINANSE 

Prawo pracy w czasach epidemii. Poradnik przedsiębiorcy 150,00 zł 

ROZWÓJ OSOBISTY 

Asertywność i stawianie granic  500,00 zł 

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne  500,00 zł 

Budowanie zespołu  500,00 zł 

Coaching Dla Menedżerów  500,00 zł 

Coachingowe metody zarządzania 500,00 zł 

Coachingowe narzędzia pracy z klientem 500,00 zł 

Efektywne prowadzenie zebrań   500,00 zł 

Efektywne przywództwo  500,00 zł 

Etyka i etykieta w biznesie  500,00 zł 

Intensywny trening efektywności osobistej 500,00 zł 
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Kapitan na statku, czyli w poszukiwaniu idealnego stylu przywództwa  500,00 zł 

Komunikacja interpersonalna  500,00 zł 

Komunikacja i praca z klientem 500,00 zł 

Kreatywność w życiu zawodowym i osobistym  500,00 zł 

Leadership – budowanie zespołu, zarządzanie zespołem, delegowanie uprawnień  500,00 zł 

My i oni, czyli komunikacja z zespołami pierwszej linii 500,00 zł 

Myślenie wizualne w biznesie 550,00 zł 

Ocena i motywowanie pracowników  500,00 zł 

Personal Branding  500,00 zł 

Pogadaj z pracownikiem – informacja zwrotna i rozmowy podsumowujące 500,00 zł 

Przeprowadzanie ocen pracowniczych  500,00 zł 

Psychologia osobowości 500,00 zł 

Rekrutacja i selekcja pracowników  500,00 zł 

Rekrutacja pełna wyzwań – kandydat, czyli kto? 500,00 zł 

Skuteczne metody radzenia sobie ze stresem  500,00 zł 

Szkolenia i doskonalenie kompetencji pracowników  500,00 zł 

Szkolenie dla pracowników działów personalnych z zakresu prawa pracy  500,00 zł 

Trener wewnętrzny  500,00 zł 

Trening asertywności z elementami radzenia sobie ze stresem  500,00 zł 

Trening delegowania zadań, czyli o sztuce podziału pracy i ustalania priorytetów  500,00 zł 

Trening kreatywności, czyli jak uaktywnić swoją prawą półkule   500,00 zł 

Turbodoładowanie – warsztaty motywacyjne  500,00 zł 

Współpraca w zespole  500,00 zł 

Współpraca zespołu menedżerskiego  500,00 zł 

Wypalenie zawodowe  500,00 zł 

Wystąpienia przed kamerą 600,00 zł 

Zarządzanie działem HR  500,00 zł 

Zarządzanie konfliktem  500,00 zł 

Zarządzanie sobą w czasie 500,00 zł 

Zarządzanie sytuacją kryzysową 600,00 zł 

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menadżerów 500,00 zł 

Zarządzanie zmianą  500,00 zł 

TURYSTYKA I HOTELARSTWO 

Wychowawca w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży  160,00 zł 

ZDROWIE 

Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego z elementami dietetyki  500,00 zł 
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