
Modul 1: Upravljanje projektom 
U proteklih nekoliko desetljeća organizacije su otkrile nešto nevjerojatno: načela koja su korištena za 
stvaranje ogromnih uspjeha u velikim projektima mogu se primijeniti na projekte bilo koje veličine 
kako bi se stvorio nevjerojatan uspjeh. Zbog toga se od mnogih zaposlenika očekuje da razumiju 
tehnike upravljanja projektima i kako ih primijeniti na projekte bilo koje veličine. 
 
Modul 2: Proračuni i financijska izvješća 
Novac može biti zastrašujući čak i za najpametnije ljude. Međutim, imati solidno razumijevanje 
osnovnih financijskih uvjeta i metoda je ključno za vašu karijeru. Kada se u razgovor uključe pojmovi 
kao što su ROI, EBIT, GAAP i ekstrapolacija, htjet ćete znati o čemu ljudi pričaju, a vi želite da možete 
sudjelovati u raspravi. 
 
Modul 3: Procjena i upravljanje rizikom 
Nije moguće kontrolirati ili upravljati 100% rizika, ali znajući što učiniti prije, za vrijeme i nakon 
događaja, ublažit će štetu i štetu. Važno je identificirati potencijalne opasnosti i rizike i učiniti ga 
dijelom svakodnevnog poslovanja. Sigurnost bi trebala biti prvi prioritet jer se svako poduzeće mora 
suočiti s realnošću rizika i opasnosti. 
 
Modul 4: Upravljanje vremenom 
Osobne vještine upravljanja vremenom neophodne su za profesionalni uspjeh na svakom radnom 
mjestu. Oni koji su sposobni uspješno implementirati strategije upravljanja vremenom mogu 
kontrolirati svoje radno opterećenje umjesto da svaki dan provode u mahnitosti aktivnosti koja 
reagira na krizu nakon krize - stres opada i osobna produktivnost raste!  
 
Modul 5: Vještine pregovaranja 
Iako ljudi često razmišljaju o sobama za sastanke, odijelima i ponudama za milijun dolara kada čuju 
riječ pregovori, istina je da mi stalno pregovaramo. Kroz ovaj tečaj moći ćete razumjeti osnovne vrste 
pregovora, faze pregovora i vještine potrebne za uspješno pregovaranje. 
 
Modul 6: Upravljanje stresom 
Pozitivni i negativni stres stalno utječe na naše živote. Trik je povećati pozitivni stres i minimizirati 
negativni stres. Pokazat će vam se kako stres može biti pozitivan i negativan. 
 
Modul 7: Upravljanje gnjevom 
Kontroliranje i ograničavanje bijesa je važno u svakom aspektu života. Bez kontrole stavljate 
ograničenja na ono što možete postići u vašem osobnom i profesionalnom životu. 
 
Modul 8: Rješavanje sukoba 
Gdje god se dvije ili više ljudi spoji, sigurno će doći do sukoba. Ovaj modul naučit će vas koji je 
postupak rješavanja sukoba u sedam koraka koji možete koristiti i izmijeniti za rješavanje sporova 
sukoba bilo koje veličine. Također ćete dobiti niz vještina u izgradnji rješenja i pronalaženju 
zajedničkog temelja. 

 


