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REALIZUJEME INDIVIDUÁLNÍ
A SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Respektujeme individuální potřeby každé organizace. Ve spolupráci s vysokými
i středními školami zajišťujeme celou řadu vysoce odborných kurzů dle
požadavků zákazníka. Disponujeme sítí externích lektorů, kteří se zaměřují na
úzce vymezená odborná témata.

Vážení obchodní přátelé,
NEJSNAZŠÍ CESTA
K DOTACÍM

jsme rádi, že Vám tímto způsobem můžeme představit vzdělávací program společnosti
AQE advisors, a.s. Je výsledkem naší dlouholeté činnosti v oblasti vzdělávání a poradenství,
zpětné vazby od zákazníků a její pečlivé analýzy za účelem neustálého zkvalitňování poskytovaných služeb.
Naše kurzy jsou založeny jak na důkladné znalosti procesů strategického rozvoje organizací
v soukromé i veřejné sféře, tak na praktické, aplikovatelné zkušenosti našich lektorů a konzultantů. Ti jsou bez výjimky profesionálové ve svém oboru, kteří prostřednictvím lektorské
činnosti dále předávají své cenné znalosti a zkušenosti.
Naše služby poskytujeme zavedeným i začínajícím organizacím bez ohledu na typ subjektu,
oblast působnosti i počet zaměstnanců.
Věříme, že si z nabídky kurzů vyberete ty, které přispějí ke zvýšení hodnoty Vaší organizace,
její výkonnosti a konkurenceschopnosti. Aktualizovaný katalog našich kurzů najdete na
stránkách www.AQEacademy.cz.
Mimo standardně nabízené vzdělávací programy nabízíme i vysoce specializované kurzy.
Tyto zabezpečujeme na základě sestavení vzdělávacího programu na míru dané organizace.
Pro potřeby dlouhodobého personální rozvoje pak připravujeme analýzy vzdělávacích potřeb
a kompetenčních profilů zaměstnanců.
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Těšíme se na viděnou na některém z našich kurzů.
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LET SPOLEČNÉ PRÁCE SE
ZÁKAZNÍKY

ZÁKAZNÍKŮ Z VEŘEJNÉHO
I SOUKROMÉHO SEKTORU

PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI NAŠICH KONZULTANTŮ

100 %

80 %

70 %

30 %

Zaměstnanců
s vysokoškolským
vzděláním

Našich konzultantů se
věnuje sektorům, kde
předtím pracovali

Se zkušenostmi
s přednášením,
lektorováním
a koučingem

S výzkumnou
a publikační zkušeností

O SPOLEČNOSTI AQE ADVISORS, A.S.
Jsme přední česká poradenská a vzdělávací společnost poskytující služby subjektům veřejného i soukromého sektoru.
Kombinujeme přístup individuální pozornosti malé společnosti
s uplatněním metodik a nástrojů velkých mezinárodních poradenských společností v řadě odvětví.
Naše komunita poradců přináší zkušenost, iniciativu a kreativitu
k řešení problémů klientů napříč odvětvími s výsledky, které poskytují
přidanou hodnotu nad očekávání.
Mezi naše hlavní činnosti patří zejména:
 řízení lidských zdrojů a vzdělávání,
 strategické řízení a plánování,
 organizační optimalizace a řízení výkonnosti,
 procesní modelování a optimalizace,
 ekonomické poradenství a finanční plánování,
 a jiné.
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Na trhu působíme již od roku 1991. Díky naší dlouhé historii jsme
schopni našim zákazníků zajistit kontinuitu, zkušenosti a tým specializovaných expertů. Unikátní znalostní databanka, kterou disponujeme,
nám umožňuje v každé činnosti nabízet významnou přidanou hodnotu.
Služby naší společnosti využilo za 25 let fungování více jak tisíc zákazníků z veřejné i soukromé sféry.
Zkušenosti a postupy expertů společnosti jsou pravidelně publikovány
v odborném tisku, prezentovány na celé řadě tematických konferencí
a seminářů, a jsou pokládány jako odborný standard pro celou řadu
postupů.
Spolupracujeme s řadou poradenských agentur z členských států
Evropské unie. Průběžně s nimi sdílíme know-how a snažíme se nabízet řešení, která již byla úspěšně aplikována na území Evropské unie.

Základní nabídka kurzů
Leadership & Management

Manažerská ekonomika

Řízení a správa organizací (corporate government)

Ekonomika pro manažery

Leadership v praxi

Základy účetnictví pro manažery

Strategické řízení a plánování

Finanční analýzy – ukazatele

Manažerské dovednosti I. – úvod do řízení

Řízení a zvyšování hodnoty organizace

Manažerské dovednosti II.

Měření výkonnosti organizace a její zvyšování

Moderní manažerské metody

Moderní metody hodnocení investičních i neinvestičních projektů

Řízení výkonnosti – indikátory

Controlling a reporting pro manažery

Řízení změn
Řízení rizik
Efektivní využití času (time management)
Vedení a rozvoj lidí
Delegování
Koučování
Procesní řízení – optimalizace procesů
Projektové a programové řízení

Marketing
Strategický marketing
Marketing pro manažery
Řízení vztahů s klíčovými zákazníky
Budování a rozvoj značky
Interní komunikační strategie
Web development z pohledu marketingu
Sociální média a jejich využití v marketingu

Krizový management
Sladění rodinného a pracovního života

Soft skills

Řízení inovací v organizaci

Zákaznické služby a efektivní komunikace

Lidské zdroje
Řízení lidských zdrojů
Řízení znalostí – koncept učící se organizace
Organizační kultura
Hodnocení zaměstnanců – řízení pracovního výkonu
360° zpětná vazba v praxi
Řešení konfliktů na pracovišti
Motivace zaměstnanců
Bilanční diagnostika
Nastavení systému mentoringu
Nastavení systému adaptačního procesu

Právo a legislativa
Nový občanský zákoník
Smluvní právo
Jak zaměstnávat dle zákoníku práce
Odpovědnost a náhrada škody v pracovním právu
Pracovní cesta a cestovní náhrady dle zákoníku práce
Ukončení základního pracovněprávního vztahu
Základní minimum v pracovněprávních vztazích – vztah NOZ a ZP
Vybrané otázky exekučního řízení v ČR
Zadávání veřejných zakázek

Efektivní interní komunikace
Emoční inteligence
Sebevědomí
Komunikace s médii
Poznání osobnosti občana jako předpoklad úspěšného jednání
Jak zvládat stres na pracovní pozici úředníka
Komunikace a asertivita při jednání s občany
Jednání s konfliktními zákazníky
Norma – úprava písemností
Efektivní externí komunikace
Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací
Prezentační dovednosti
Vyjednávací dovednosti

Fondy EU
Programové období 2014 – 2020
Přenos dobré praxe
Jak napsat úspěšnou žádost o dotaci
Veřejné zakázky při čerpání dotací – úspěšné zadávání VZ
Veřejná podpora
Příprava na veřejnosprávní kontrolu

Specifické kurzy dle odvěví
SOUKROMÝ SEKTOR
Management a efektivita
Strategické řízení
Analýza prostředí
Tvorba scénářů
Organizační plánování

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Business continuity
Hodnota podniku – oceňování

Právo a legislativa

Podpora a řízení inovací ve firmě

Zákon o státní službě

Využití daňových odpočtů na vývoj a výzkum

Obecní zřízení – zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Efektivní rozhodování

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Řízení rodinné firmy

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

Výkonnost a motivace

Správní řád a správní právo

Prodejní a obchodní dovednosti

Korupce, její prevence a eliminace

Zákon o korporacích

Veřejné zakázky – teorie a praxe pro zadavatele

Uvádění výrobků na trh – životní cyklus výrobku

Veřejné zakázky – úspěšné podávání nabídek
Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

Využití sociálních sítí pro růst firmy a zvýšení produktivity

ZDRAVOTNICTVÍ

Trestné činy úřední osoby a proti ní
Právo pro lékaře

Ekonomika a financování

Vlastnosti úspěšné zdravotní sestry

Zákon o účetnictví a rozpočtová pravidla

Efektivní komunikace s pacientem

Nákladově užitkové metody
Kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Manažerské minimum pro sestry ve vedoucí pozici v ošetřovatelském procesu I., II., III.

Účetnictví ÚSC pro začátečníky

Syndrom vyhoření u zdravotních sester

Účetnictví ÚSC a účetnictví státu, aktuální problematika

Psychologické aspekty práce zdravotníka

Finanční kontrola podle zákona č.320/2001 Sb.

Jak zvládat stres v profesi zdravotní sestry

Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv

Paliativní medicína pro zdravotní sestry

ŠIROKÉ PORTFOLIO
Nabízíme široké
spektrum obecných
i specifických kurzů,
které pravidelně
aktualizujeme.

TRADICE
A ZKUŠENOST
Předáváme Vám zkušenosti, které jsme
získali za více jak 25 let
působení v oblasti poradenství a vzdělávání.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY
Provádíme analýzu
vzdělávacích potřeb,
sestavení individuálních vzdělávacích plánů
a následně i samotné
školení. Návazně nabízíme optimalizaci procesů
a výkonnosti organizace
i jednotlivců.

PROFESIONÁLNÍ
ŠKOLÍCÍ TÝM
Naši lektoři jsou profesionálové působící v top
managementu řady
úspěšných organizací.

E-LEARNING
Využijte možnosti
vzdělávat se z pohodlí
svého domova nebo
kanceláře.

