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Struktura kurzu – 7 týdnů, online
1 Individuální learning systém
Celostní rozvoj lidského potenciálu
3. května, 9:00–12:50

4 Hodnotící systém
Rozvoj s měřitelným přínosem pro
byznys
24. května, 9:00–12:50

2 Organizační learning systém
Učící se organizace
10. května, 9:00–12:50

5 Praktická aplikace I
Rozvoj manažerů a lídrů, Rozvoj
obchodníků a obchodních manažerů
31. května, 9:00–12:50

7 Certifikace
Představení výsledků osobního a organizačního rozvoje
– čeho jsme dosáhli, co jsme se naučil.
21. června, 9:00–12:50

3 Organizační vyspělost
Využití lidského potenciálu,
strategický organizační rozvoj
17. května, 9:00–12:50

6 Praktická aplikace II
Talentové a mentoringové programy,
Týmové rozvojové programy
7. června, 9:00–12:50

Struktura kurzu – 7 týdnů, online

Cena za
účastníka:
29 000 Kč
bez DPH

Learning Systems Akademie
Komplexní vzdělávací program v oblasti systematického rozvoje jednotlivců,
týmů a organizací s přidanou hodnotou pro byznys.
Learning Systems Akademie je
otevřený kurz nejen pro HR
profesionály s hlubokým zájmem
o systematické vzdělávání a rozvoj
jako zdroje silné a udržitelné
konkurenční výhody.

Na vzdělávání a rozvoj jsou
vynakládány značné prostředky. Je to
investice nebo náklad? Abychom je
mohli nazvat investicí, musíme mít
představu, jakou hodnotu vytvořili.
Jak ji změříme? Jak ji zvýšíme?

Že lidé jsou největším
(potenciálním) zdrojem přidané
hodnoty ve firmě, víme. Smutným
faktem je, že ve většině případů, je
tento potenciál využíván až
trestuhodně málo.

Účastníci tohoto programu získají
nejen certifikaci, ale hlavně praktické
nástroje jak pomoci svým firmám být
lepší díky jejich lidem.

Klíčovou otázkou kurzu je, jak nastavit
koncepční systém vzdělávání a
rozvoje tak, aby strategicky pracoval s
lidským potenciálem ve firmě a aby
přinášel co možná největší přidanou
hodnotu pro byznys dnes i v
budoucnu.

Learning Systems Akademie
Proč se zúčastnit
tohoto kurzu?
•

Kurz je postavený na mnohaletých praktických
zkušenostech a unikátním mezinárodním
know-how z oblasti rozvoje a využití lidského
potenciálu.

•

Kurz samotný je koncipován jako efektivní
learning systém, tzn. že Vám nejen předá nové
poznatky, ale pomůže Vám je efektivně využít
ve Vaší praxi.

•

Kurz je akreditován mezinárodním Maturity
Institutem, jehož posláním je výzkum
a aplikace efektivní praxe Human Governance.

Na co vás
na kurzu připravíme?
•

Zvyšovat praktický přínos vašich existujících
rozvojových programů.

•

Připravit a realizovat mini-projekt osobní
a týmové/organizační změny.

•

Vytvořit budoucí rozvojový program
se skutečným přínosem pro byznys.

Průvodce kurzem Learning Systems Akademie
Ing. Stanislav Tichý
Partner vzdělávací
společnosti, humancraft

Learning Impact Lead,
Maturity Institute UK

Rozvoj zaměstnanců
a organizací

humancraft je vedoucí společností
v oblasti firemního vzdělávání
a rozvoje a je partnerem katedry
personalistiky VŠE.

Maturity Institute je mezinárodní síť
zkoumající a propagující efektivní
praxi Human Governance.

Vyučující magisterského
předmětu VŠE.

E stanislav.tichy@humancraft.cz

T +420 603 558 573

