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Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! 
Rozwiń skrzydła z BCSystems! 

 
 
 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Studentów Prawa przygotowaliśmy dostosowaną do 
wymogów prawniczego rynku pracy ofertę szkoleń na bardzo korzystnych warunkach. 
 
Z nami nauczysz się: 
 
 Umiejętnego zarządzania czasem, 
 Efektywnej perswazji i argumentacji, 
 Prowadzenia skutecznych mediacji i negocjacji, 
 Radzenia sobie w sytuacji stresowej 

 
 

 
Z myślą o potrzebach Studentów Prawa  stworzyliśmy starannie dobraną ofertę szkoleń 

odpowiadającą wymaganiom pracodawców. 
 

Ucz się od specjalistów, którzy doradzają renomowanym kancelariom prawnym! 
 
 

KOSZT SZKOLENIA: 299 zł. PROMOCJA TRWA DO KOŃCA MAJA 2012! 
 
 

Szkolenia dofinansowane zostały przez portal studentprawa.pl 
 

 
Wszystkie szkolenia odbywają się w dogodnej lokalizacji – centrum Warszawy, w grupach ok. 10 – 

osobowych. 
 
 

Proponowane terminy szkoleń to: 18 i 21 czerwca 2012. 
 
 
Dodatkowe informacje i zapisy na szkolenia: 
BCSystems Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 622 97 31 
szkolenia@bcslegal.pl 
 
Poniżej prezentujemy proponowane tematy szkoleń – zostaną zorganizowane te dwa, które 
będą się cieszyły wśród Was największym zainteresowaniem. Czekamy na Wasze zgłoszenia! 
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Zarządzanie sobą w czasie 

 
 
 
Czas trwania szkolenia: 6 godzin 
 
 

Opis i cel szkolenia: 
 
Celem szkolenia jest nauka umiejętności skutecznego zarządzania czasem i organizacji 
pracy poprzez wyznaczenie celów i planu działania oraz ustalanie priorytetów. Uczestnicy 
poznają podstawowe metody i błędy w zarządzaniu czasem, co pomoże im zbudować 
własne strategie zarządzania sobą w czasie. 
 
Program szkolenia: 
 
 

 Czym jest zarządzanie sobą w czasie? 

 Błędy w zarządzaniu czasem oraz złodzieje czasu, 

 Metody dobrej organizacji czasu i pracy: 
 Ustalanie priorytetów, 
 Określanie celów (metoda SMART), 
 Lista zadań, 
 Zasada 80/20, 

 Zarządzanie czasem a komunikacja interpersonalna, 

 Praca pod presją czasu, czyli jak radzić sobie ze stresem? 

 
Forma szkolenia:  warsztatowo - seminaryjne 
 
 
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu! 
 
Cena szkolenia:   299 zł. 
  

Masz pytania? Nie zwlekaj! Napisz: szkolenia@bcslegal.pl  bądź zadzwoń: 22 622 97 31  
CZEKAMY! 
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Oddziaływania perswazyjne i sztuka skutecznej argumentacji 
 

 
Czas trwania szkolenia: 6 godzin 
 
Opis i cel szkolenia: 
 
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności skutecznego wywierania wpływu i argumentowania, 
które stanowią niezbędne narzędzia w pracy prawnika. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję 
poznać techniki perswazji oraz umiejętnej argumentacji, a także zdobyć praktyczną wiedzę w 
zakresie podstaw negocjacji oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 
 
Program szkolenia: 
Perswazja 

 Werbalne i niewerbalne techniki perswazji, 
 Budowa komunikatów perswazyjnych, 
 Najważniejsze błędy perswazyjne, 
 Analiza skuteczności i podatności ludzi na perswazję.  

Umiejętna argumentacja 
 

 Charakterystyka argumentów logicznych i emocjonalnych, 
 Techniki argumentacji słownej i niewerbalnej, 
 Jak skutecznie przekonywać ludzi? 
 Jakich argumentów unikać? 

 

 

 
Forma szkolenia:  warsztatowo - seminaryjne 
 
 
 
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu! 
 
Cena szkolenia:   299 zł. 
  

Masz pytania? Nie zwlekaj! Napisz: szkolenia@bcslegal.pl  bądź zadzwoń: 22 622 97 31  
CZEKAMY! 
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Konflikty, negocjacje, mediacje – warsztaty 
 
 
Czas trwania szkolenia: 6 godzin 
 
Opis i cel szkolenia: 
 
Celem szkolenia jest poznanie roli negocjacji i mediacji w pracy prawnika oraz zapoznanie się z 
technikami i zasadami negocjacyjnymi i mediacyjnymi. Ponadto, podczas szkolenia uczestnicy 
zdobędą praktyczną wiedzę na temat problemów i przeszkód w roli negocjatora i mediatora. 
 
Program szkolenia: 
 

 Techniki negocjacyjne, m.in.: 
 Techniki wykorzystujące ustępstwa, 
 Techniki wykorzystujące czas, 
 Dobry-zły policjant, 
 Reguła wzajemności i niedostępności, 

 Postępowanie w sytuacjach problemowych, 
 Idea i zasady mediacji, 
 Metody mediacyjne, 
 Rola mediatora, 
 Perspektywy i przeszkody mediacji. 

 

 

 

 

 

 
 
Forma szkolenia:  warsztatowo - seminaryjne 
 
 
 
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu! 
 
Cena szkolenia:   299 zł. 
  
 

Masz pytania? Nie zwlekaj! Napisz: szkolenia@bcslegal.pl  bądź zadzwoń: 22 622 97 31  
CZEKAMY! 
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Radzenie sobie w sytuacji stresowej 
 

 
Czas trwania szkolenia: 6 godzin 
 
Opis i cel szkolenia: 
 
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi poprzez 
zdobycie wiedzy w zakresie źródeł stresu oraz metod przeciwdziałania jego skutkom. Uczestnicy 
poznają także techniki kontroli emocji oraz radzenia sobie w stresujących sytuacjach.  
 
Program szkolenia: 
 

 Źródła i skutki stresu, 
 Rozpoznawanie własnych reakcji na stres, 
 Ćwiczenia relaksacyjne, 
 Skuteczna walka ze stresem i kontrola emocji, 
 Stres a asertywność, 
 Stres pozytywny 

 

 

 

 

 

 
 
Forma szkolenia:  warsztatowo - seminaryjne 
 
 
 
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu! 
 
Cena szkolenia:   299 zł. 
  
 

Masz pytania? Nie zwlekaj! Napisz: szkolenia@bcslegal.pl  bądź zadzwoń: 22 622 97 31  
CZEKAMY! 
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BCSystems to polska, certyfikowana firma doradcza działająca od 2006 roku. Specjalizujemy się w usługach 
HR skierowanych do branży prawnej, zarówno do kancelarii jak i działów prawnych firm. 

Z powodzeniem realizujemy procesy rekrutacyjne do wszelkich działów prawnych kancelarii oraz 
firm. Szeroki zakres działalności obejmuje kompleksowe usługi HR: rekrutacje od paralegali po 
partnerów, rekrutacje całych zespołów prawniczych, systemy ocen okresowych i systemy 
wynagrodzeń, badania satysfakcji, audyt kompetencji, szkolenia oraz projekty z obszaru 
doradztwa biznesowego.  
 
Znamy potrzeby prawników oraz kancelarii w zakresie szkoleń. Wiemy, które umiejętności 
miękkie i biznesowe są wymagane przy wykonywaniu zawodu prawnika i z tych umiejętności 
szkolimy prawników. Wśród naszych trenerów są zarówno praktycy i teoretycy, którzy 
przeprowadzali szkolenia dla menadżerów i prawników, zarówno w kancelariach jaki i w dużych 
międzynarodowych firmach. Współpracujemy także z trenerami, którzy są znawcami danej 
tematyki np. negocjacji na skalę międzynarodową. 
 

Kompleksowa i profesjonalna obsługa, skuteczność i jakość naszych działań zyskały uznanie zarówno 
polskich jak i międzynarodowych kancelarii prawnych oraz klientów korporacyjnych.  

 


