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Zaproszenie do udziału w 
Business & Negotiation Winter Academy 

 

   
Stowarzyszenie Center For American Studies (CFAS) działające przy Wydziale 

Prawa i Administracji UAM w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do 
udziału w wyjątkowym w skali kraju intensywnym programie szkoleniowym dla 
prawników, managerów i przedsiębiorców: Business & Negotiation Winter 
Academy. Wydarzenie odbędzie się w całości w formie online w trakcie dwóch 
weekendów: 26-28 lutego i 5-7 marca. Język szkolenia to język angielski. 
 
 

Czego dotyczy Business & Negotiation Winter Academy? 
 

Business & Negotiation Winter Academy (BNWA) to intensywny dwuweekendowy 
program szkoleniowy przeznaczony dla aplikantów, prawników-praktyków, 
wyjątkowo ambitnych studentów prawa oraz przyszłych i obecnych 
przedsiębiorców.  
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BNWA to solidna dawka czysto praktycznej wiedzy, której rzadko uczy się w 
szkołach, na studiach czy w toku aplikacji prawniczych.  Celem Business & 
Negotiation Winter Academy jest nauczanie fundamentów technik negocjacji, 
planowania biznesowego oraz optymalizacji procedur organizacyjnych w ramach 
działalności gospodarczej i innej działalności profesjonalnej.  
 
Spełnienie warunków udziału w Business & Negotiation Winter Academy gwarantuje 
otrzymanie oficjalnego dyplomu uczestnictwa certyfikującego udział w szkoleniu i 
określającego liczbę odbytych godzin zajęć.   
 
 

Dlaczego warto wziąć udział w Business & Negotiation Winter Academy? 
 
ü Nauczysz się planowania biznesowego i skutecznych procedur organizacyjnych 

popartych realnymi przykładami 
ü Zdobędziesz umiejętności negocjacyjne niezbędne do podejmowania 

przedsięwzięć w konkurencyjnej globalnej gospodarce i nauczysz się 
praktycznych sposobów radzenia sobie z trudnymi klientami i wymagającymi 
partnerami 
 
 

Jak skonstruowany jest program Business & Negotiation Winter Academy? 
 
Business & Negotiation Winter Academy obejmować będzie 2 moduły szkoleniowe:  
(1) Negotiation Methods & Techniques; (2) Business-Planning from Scratch: 
Entrepreneurship in Theory and Practice. Kursy rozpoczynać się będą w piątek o 
godzinie 18.00, zaś kończyć w niedzielę około godziny 17.00/18.00). W sobotę i 
niedzielę przewidziana będzie godzinna przerwa na lunch.  
 
Charakter kursów jest zróżnicowany, obejmuje bowiem części wykładowe, zajęcia 
praktyczne w małych grupach, weryfikację uzyskanej wiedzy w większych grupach, 
a także – jeśli warunki na to pozwolą – kontakt indywidualny. Kontakt 
przypominający spotkanie twarzą w twarz umożliwią wyodrębnione na platformie  
e-learningowej pokoje.  
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Zajęcia w toku Akademii poprowadzą: 
• Steve Szrom, J.D. (Harvard University) – prawnik, specjalista z zakresu negocjacji 
• Per Bylund, Ph.D. (Oklahoma State University) – doświadczony przedsiębiorca i 

wykładowca akademicki 
 

 
 
 

Kto może aplikować na Business & Negotiation Winter Academy? 
 
Business & Negotiation Winter Academy ma na celu edukację nastawioną na 
potrzeby stricte zawodowe niezbędne przedsiębiorcom, managerom, pracownikom 
spółek oraz prawnikom-praktykom i aplikantom prawniczym. Z tego względu 
pierwszeństwo w aplikowaniu przyznane zostanie wyżej wymienionym grupom.  
 
Językiem kursowym BNWA jest język angielski. 
 
 

Jak zarejestrować się na BNWA? 
 
W celu zgłoszenia uczestnictwa, prosimy o wypełnienie następującego formularza: 
https://forms.gle/ZYfujmVMXap8gNKU8 (nie przyjmujemy aplikacji drogą mailową). 
 
Ze względu na wysoce praktyczny charakter szkolenia jesteśmy niestety zmuszeni 
ograniczyć liczbę uczestników, więc przyjęć na BNWA będziemy dokonywać na 
zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". (W razie wcześniejszego przyjęcia na BNWA, 
konieczne będzie wcześniejsze wniesienie opłaty celem rezerwacji miejsca). 
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Jaki jest koszt udziału w BNWA? 
 
Opłata early-bird: 129 EUR (w razie złożenia aplikacji przed 1 grudnia 2020) 
Standardowa opłata: 149 EUR (w razie złożenia aplikacji do 3 stycznia 2021) 
 
 

Ważne daty 
 
• 1 grudnia 2020 – deadline z promocyjną opłatą early bird (129 EUR) 
• 3 stycznia 2021 – ostateczny termin na nadsyłanie zgłoszeń  
• 10 stycznia 2021 – informacja ws. przyjęcia zgłoszenia 
• 15 stycznia 2021 – termin na wniesienie opłaty za udział w BNWA (dla osób 
zarejestrowanych wcześniej będzie wyznaczony wcześniejszy termin) 
• 26-28 lutego i 5-7 marca – Business & Negotiation Winter Academy 

 
 

Pytania? 
 

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o Center For American Studies, 
zapraszamy na naszą stronę: www.cfaspoland.org.  
 
Jeżeli mają zaś Państwo więcej pytań o udział w Business & Negotiation Winter 
Academy, prosimy o pisanie wiadomości na naszej stronie na Facebooku bądź 
skierowanie do nas maila: winteracademy@cfaspoland.org.  
 
 

 
Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia w lutym (online)!  

 
 

Łukasz Darby Bartosik, LL.M. 
Prezes Stowarzyszenia Center For American Studies 

 
 


