ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
ZAWÓD KONSULTANT
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY
ZAWODU KONSULTANTA ZARZĄDZANIA
22 WRZEŚNIA 2017

Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25 KRAKÓW

Zapraszamy na konferencję „Zawód konsultant - międzynarodowe standardy zawodu konsultanta
zarządzania”, która organizowana jest w ramach projektu „European Management Consultant competency development programme”. Celem projektu jest stworzenie europejskiego programu
Szkoły Konsultantów Zarządzania. Uruchomienie SKZ planowane jest na przełomie 2017 i 2018 roku.

CEL:
Przestawienie międzynarodowych standardów zawodu konsultanta zarządzania, omówienie
praktyki w różnych krajach, dyskusja nad standaryzacją w konsultingu.
Podczas Konferencji wystąpią doświadczeni w biznesie prelegenci o uznanym w kraju i na świecie
autorytecie, m.in.: dr hab. Ryszard Stocki, dr Krzysztof Brocławik, Piotr Piasecki, Ekaterina
Ignatova, Poul Gøbel, Steen Vierø Petersen.







Oczekiwania biznesu
Kodeks profesjonalnego postępowania
Wsparcie dla konsultingu – środki UE
Rama kompetencji
Psychologia w pracy konsultanta

www.zawodkonsultant.pl

Konferencja „Zawód Konsultant” jest kontynuacją zeszłorocznej owocnej Konferencji
pt. „Konsultant zarządzania – oczekiwania rynku i wyzwania współczesności”, w której wzięło udział
110 osób z Polski i zagranicy.

KORZYŚCI:
 Aktualne trendy
 Szerokie spojrzenie na zawód konsultanta zarządzania
 Kodeks etyki
 Networking z prelegentami
 Ciekawi wystawcy
 Poznanie możliwości finasowania doradztwa ze środków unijnych
DLA KOGO:
 Konsultantów, którzy już pracują w zawodzie i chcieliby ugruntować i rozszerzyć swoją
wiedzę
 Trenerów zarządzania, coachów, którzy chcą rozwijać się w obszarze konsultingu
 Menedżerów, którzy chcieliby wykorzystywać swoją dotychczasową wiedzę prowadząc
procesy konsultingowe,
 Osób, które chciałby związać swoją przyszłość z nowym zawodem – zdobędą rzetelne
informacje jak zostać konsultantem zarządzania,
 Przedstawicieli firm – konferencja pomoże wskazać, czego wymagać od firm
consultingowych i jak najefektywniej wykorzystywać tego typu usługi i własne zasoby
w organizacji.

WEŹ UDZIAŁ:
za pomocą panelu https://competit.pl/w/1616/.
lub przez stronę www.zawodkonsultant.pl

KONTAKT:
Joanna Sokolnicka, tel. 606 205 100, 12 427 22 18
event@matrik.pl

www.zawodkonsultant.pl

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

9:30 - 10:00

rejestracja

10.00-10.30

Zawód konsultant- rama kompetencji

10:30-10:50

Psychologia w pracy konsultanta zarządzania

10:50-11:10

Poszukiwanie sensu w organizacji

11:00-11:30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

12:00-12:20

networking

12:20-12:40

Dojrzałość organizacji do procesu konsultingowego

12:40-13::00 Wymagania biznesu wobec procesu konsultingowego
13:00-13:20

Konsultant wewnętrzny, czy zewnętrzny? Specjalizacje, wyzwania
i odpowiedzialność Konsultanta IT.

13:20-13:40

Od standardu do jakości – MSUES – Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno –
Szkoleniowych

13:40-14:20

networking

14:20-14:40 Management Consultancy: way of use.
ISO 20700 and other standards concerning Management Consultancy.
14:40-15:00

The consulting market in Denmark
• Some history and future trends for the consulting market
• Scenarios for the cornerstones: consultancy – consulting and the consultant
• From national to international

15:00-16:30

Panel dyskusyjny: Jak przygotować konsultantów do wymagań biznesu?

www.zawodkonsultant.pl

