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REFERNCJE - ANNA RACZKOWTAK

Pani Anna Rqczkowiak prowadzita w Wy2szej Szkole Handlowej we Wroclawiu szkolenia dla

kadry administracyjnej oraz kadry zarzqdzajqcej w ramach projektu ,,Wroclawska uczelnia przyszloSci

- kompleksowy program podniesienia jako6ci zarzqdzania procesem ksztalcenia i jako6ci nauczania

w Wy2szej Szkole Handlowej we Wroclawiu".

Szczeg6lowy za kres obejmowal nastq pujqce szkolenia :

1) ,,Zarzqdzanie biurem obstugi studenta wraz z zarzqdzaniem komunikacjq miqdzykulturowq" -
szkolenie dla kadry administracyjnej WSH we Wroclawiu w wymiarze 24 h;

2) Warsztaty z zarzqdzania zespolem wraz z kompetencjami miqkkimi - szkolenie dla kadry

zarzqdzajqcej WSH we Wroclawiu w wymiarze 56 h.

Pani Anna Rqczkowiak w trakcie prowadzonych szkolef wykazala siq wysokimi kompetencjami,
kompleksowq wiedzq merytorycznq i praktycznE oraz wysokim poziomem profesjonalizmu

w przygotowaniu do wszystkich prowadzonych zajqi. Pani Anna Rqczkowiak od poczqtku

prowadzenia szkolef potrafila zainteresowai uczestnik6w omawianymi tre6ciami i zachqcid do
aktywnego uczestnictwa w przedmiotowych szkoleniach i warsztatach. Potrafila sprawnie
zarzqdza( czq5ciq teoretycznq i praktycznq prowadzonych warsztat6w, do kt6rych prowadzenia

przygotowala du2q iloSi iwiczef o r62nej skali trudno5ci. Dziqki temu przyczynita siq do jak

najlepszego przyswaja ni a przez uczestn i k6w omawia nych treSci.

Potrafila umiejqtnie zarzqdzai czasem poprzez utrzymanie odpowiedniego tempa zajq( i

zarzqdzania przerwami. Wszystkie zajqcia przebiegly sprawnie, a ich realizacja potwierdzila

wysokie merytoryczne przygotowanie i kwalifikacje prowadzqcej. Zajqcia mialy interesujqca formg,
a czq6i teoretyczna i praktyczna zostaly dobrze zbilansowane.

PaniAnna Rqczkowiak wykazala siq du2q latwo6ciq w nawiqzywaniu relacji interpersonalnych,
'wzbudzajqc sympatiq i zaufanie uczestnik6w szkoleri iwarsztat6w. Z chqciq i bardzo szczeg6lowo

odpowiadala na pytania uczestnik6w, proponowala szczeg6lowe rozwiqzania w zakresie
konkretnych wskazanych przez uczestnik6w przypadk6w w zakresie sytuacji konfliktowych i

proces6w decyzyjnych.

Pani Anna Rqczkowiak zaprezentowala siq jako osoba odznaczajqca siq bardzo wysokim
poziomem profesjonalizmu, bardzo du2ym zasobem wiedzy merytorycznej i praktycznej,

otwarto5ciq, umiejqtno6ciq sluchania glosu uczestnik6w szkoled i warsztat6w, a tak2e wysokq
kulturq osobistq.
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