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On-line seminář

Jak poznat odborníky (a neplést si je s šarlatány)
Stručná osnova webináře:
Experti vs. šarlatáni, a jak je rozpoznat
Jak poznat komun věřit a komu ne
Sedm vlastností a projevů, jimiž se odborníci od šarlatánů liší

Cílová skupina webináře:
Seminář je určen všem, kteří chtějí zvýšit svou schopnost kriticky uvažovat a orientovat se v moderním světě. Je určen i
personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky osobního rozvoje zaměstnanců.

Lektor
Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému
poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group,
Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Místo

Cena
Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte

26.11.2021

10:00 11:00

On-line

1 490,- Kč

nám prosím na sebe [link]kontakt[/link].
Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
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