Barbara M
Maria Weerner
Wykładowca i menedżer z w
wieloletnim doświadczeniem, historyk sztukki i sztuki ogrod
dowej, ekspertt
w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz ochrony krajobrazu.
nt Międzynarod
dowego Komite
etu Krajobrazu Kulturowego IC
COMOS IFLA, Przewodniczącaa
Vice Prezyden
Komisji Ogro
odów Historyczznych i Krajobrazu Polskieggo Komitetu Narodowego ICOMOS orazz
onek Rady Occhrony Zabytkków przy Min
nistrze Kulturyy
Sekretarz Generalny PKN ICOMOS, czło
i Dziedzictwa Narodowego, ekspert Międzzyresortowej Komisji
K
d/s Rew
waloryzacji Miaast i Zespołów
w
Staromiejskich
h w Warszawie.
Przygotowała i zarządzała programem re
ewitalizacji hisstorycznego oggrodu Łazienekk Królewskich..
wiadczenie w zakresie zakup
pów kolekcji sztuki,
s
organizaacji wystaw i nawiązywaniu
u
Posiada dośw
współpracy m
międzynarodoweej.
Specjalizacja ttrenerska:
• historiaa sztuki ogrodo
owej,
• rewaloryzacja i konserwacja ogrodów
w i parków histtorycznych,
• ochron
na krajobrazu ku
ulturowego,
• ochron
na i konserwacja miast historyycznych,
• światow
we dziedzictwo
o UNESCO,
• dzieła ssztuki i antyki.

1

Elżbieta Ofat
Strateg, men
nedżer i mentor z ponad 15 le
etnim doświadcczeniem w sekttorze publicznyym i instytucjacch
kultury.
owała procesy usprawnień
u
a taakże prowadziłła
Tworzyła i reealizowała strattegie, plany rozzwoju, organizo
innowacyjnee programy szkkoleń dla praco
owników. Od 5 lat mentor w Programie Vital
V
Voices oraaz
APLO. Wierzzę, że przewagęę konkurencyjną w organizacjji tworzą ludziee i ich talenty, dlatego pracujję
z ludźmi i dla
a ludzi, aby pom
móc im odkryw
wać w sobie now
we obszary i mo
ożliwości.
Absolwentkaa Akademii Psyychologii Przyw
wództwa przy Szzkole Biznesu Politechniki
P
Waarszawskiej oraaz
kilku kierun
nków studiów podyplomowych na Uniweersytecie Warrszawskim i Akademii
A
Leon
na
Koźmińskieggo. Członek ICO
OMOS oraz akttywny uczestnikk projektów sp
połecznych wsp
pierających ludzzi
i organizacjee.
Specjalizacjaa trenerska:
• plano
owanie strategicczne i operacyjne,
• zarząd
dzanie organizaacją,
• szkoleenia rozwojowee,
• mento
oring.

Evgenia N
Novikova
Menedżer rozzwoju zawodo
owego posiada
ająca ponad 13
1 lat doświaadczenia w wiodących
w
firm
mach
międzynarodow
wych na stano
owiskach z obsszaru HR: emp
ployer brandingg & attraction,, przeprowadzeenie
oceny pracown
ników (assessm
ment centers), rekrutacja oraz szkolenia i rozw
wój personelu.
Posiada Certyffikat Ukończeniia Międzynarod
dowej Szkoly Coachingu
C
Goal Imagery Instittute, oraz program
Conversational Intelligence®
® for Coache
es prowadzon
ny przez Judiith E. Glaserr. Jest członkkiem
Międzynarodowej Federacji Coachingu (ICF) i jest obeecnie w trakccie otrzymaniaa akredytacji ACC
Międzynarodowe Federacji Coachingu (ICF).
Specjalizacja trrenerska:
• coaching,
• szkoleniia rozwojowe,
• szkoleniia z zakresu zarrzadzania zmian
na, motywacji personelu,
p
• mentoriing.

Katarzyna Izabela Syrówka
Trener biznesu posiadająca ponad 10 lat doświadczenia na sali szkoleniowej. W toku swojej kariery
zawodowej przeprowadziła ponad 600 godzin szkoleń i wykładów. Posiada akredytację trenerską
międzynarodowych firm szkoleniowych TACK & TMI oraz Certyfikat Ukończenia Akademii Mentora. Jest
członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów. Specjalizuje się w planowaniu i wdrażaniu
kompleksowych programów szkoleniowych.
Jest również praktykiem biznesu z ponad 20 letnim doświadczeniem w marketingu, sprzedaży
i zarządzaniu strategicznym oraz konsultingu biznesowym. W swojej długoletniej karierze zajmowała się
zarządzaniem zespołami sprzedażowymi a także rozwojem biznesu i wprowadzaniem firm na polski
rynek. Posiada wysokie kompetencje managerskie oraz negocjacyjne.
Prywatnie aktywnie wspiera kobiety w ich rozwoju zawodowym a także prowadzi wykłady dla studentów
o tematyce biznesowej i aktywizacji zawodowej na kilku polskich uczelniach m.in. Uniwersytecie SWPS
i Politechnice Warszawskiej w ramach Akademii Rozwoju Studentów.
Specjalizacja trenerska:
• szkolenia z obsługi klienta,
• szkolenia rozwojowe,
• szkolenia menedżerskie,
• mentoring.

Aneta Ew
wa Waszkiewicz
doktor nauk eekonomicznych
h, adiunkt w Ka
atedrze Finansów Międzynarodowych, Kole
egium Gospodaarki
Światowej Szkkoły Głównej H
Handlowej w Warszawie.
W
Wsp
półpracowała z takimi uczelniaami jak Collegiu
um
Civitas, Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie oraz Oxford
O
Brookess University. Prowadzi wykłaady,
oziomach kszta
ałcenia. Autorkka licznych pu
ublikacji z zakre
esu sekurytyzaacji,
warsztaty na wszystkich po
nków finansowyych, crowdfund
dingu oraz opraacowań o charakterze eksperrtyz
shadow bankking, ryzyka ryn
z zakresu po
olskiego rynku parabanków. Ekspert w insstytucjach nau
ukowych i bad
dawczych, w tym
w Narodowym
m Centrum Nau
uki oraz ALTERU
UM Ośrodek Baadań i Analiz Syystemu Finanso
owego. W ramaach
programu Eraasmus prowad
dziła wykłady w Ankarze na Hacettepe Un
niversity, Warnie na Varna Frree
University.
Specjalizacja trenerska:
• rynki finansowe,
• innowaacje finansowee,
• techno
ologie na rynkach finansowych
h,
• crowdffunding.

