SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES
w ramach AKADEMII SPECJALISTÓW LOTNICTWA

Patronat medialny:

ZAPRASZA NA SZKOLENIE

CZYNNIK LUDZKI W LOTNICTWIE
18 czerwca 2018

Warszawa

1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA
Cel szkolenia
Zasadniczym celem seminarium jest przybliżenie uczestnikom tego szkolenia problemów związanych
z pracą w lotnictwie, możliwością popełniania błędów, które w efekcie wpływają na
bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych. Istotna jest geneza błędów i mechanizmy
psychologiczne mogące błędom zapobiec (działania wewnętrzne), jak i szkolenia, procedury
kontrolne, sprawdzające i zapobiegawcze (działania zewnętrzne).
Wtórnym celem, który organizatorzy seminarium uważaliby za swój największy sukces, jest inspiracja
uczestników sympozjum do popularyzacji zagadnień CZYNNIKA LUDZKIEGO w swoim zawodowym
środowisku i w ten sposób budowanie kultury bezpieczeństwa lotniczego.
Adresaci szkolenia
Seminarium adresowane jest do wszystkich osób zawodowo związanych z działalnością lotniczą
i lotnictwem. Wiedza i świadomość w dziedzinie CZYNNIKA LUDZKIEGO wydaje się być ważnym
uzupełnieniem wiedzy technicznej i umiejętności uzyskanymi na uczelniach technicznych.
Ekspert prowadzący
Dr inż. Tomasz Smolicz - praca zawodowa ściśle związana z lotnictwem (Instytut Lotnictwa WSKOkęcie, IKCSP, Pilot instruktor w PLL LOT, wykładowca na Politechnice Rzeszowskiej m.in. czynnik
ludzki, kierownik w PLL LOT Oddziału Metodyki Latania)
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Znajdź nas na:
www.facebook.com/ikku.szkolenia
www.linkedin.com/company/centrum-kształcenia-i-doradztwa-ikku-sp.-z-o.o.?trk=top_nav_home
www.ikku.pl
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2. PROGRAM I PLAN SZKOLENIA
1. WPROWADZENIE
czynnik ludzki w lotnictwie; statystyki wypadków lotniczych; przyczyny: piloci,
techniczne, pogoda, ruch lotniczy itd.; Teorie H/F: model SHELL Edwardsa, model
S-R-K Rasmussena, model Reasona

09:00 – 10:00

2. ZAGROŻENIA
zagrożenia w locie, zagrożenia podczas obsługi naziemnej lub produkcji;
zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne
Przerwa kawowa

10:00 – 11:00
11:00 – 11:10

3. PRZYCZYNA – SKUTEK
transformacja przyczyny w skutek i poszukiwanie przyczyny; diagnoza i prognoza,
prawa transformacji; wnioskowanie (przez dedukcję, indukcję, analogię

11:10 – 11:40

4. INFORMATYCZNY MODEL CZŁOWIEKA
trakt informatyczny, bodźce zmysłowe, pamięć trwała i operacyjna;
podejmowanie decyzji, wpływ osobowości, motywacji stresu, oczekiwań,
sugestii, iluzji

11:40 – 12:40

5. DEGRADACJA MOŻLIWOŚCI LUDZKICH
zmęczenie i przemęczenie, stresy, warunki uciążliwe (hałas, drgania,
temperatura, praca nocna, zmianowa, na dworze, pozycja przy pracy
Przerwa kawowa

12:40 – 13:10
13:10 – 13:20

6. ZESPÓŁ I LIDER ZESPOŁU
synergia, organizacja małych zespołów(załoga lotnicza, brygada); Lider
(dowódca, przywódca), siatka kierownicza, modele kierowania zespołem
Przerwa obiadowa

13:20 – 14:20
14:20 – 14:50

7. BŁĘDY LUDZKIE
definicje (indywidualne, zespołowe); błędy pasywne i aktywne, przyczyny,
łańcuch błędów, przykłady wypadków lotniczych

14:50 – 15:50

8. METODY WALKI Z BŁĘDAMI
metody proceduralne, treningowe, technologiczne, metody samooceny
Przerwa kawowa

15:50 – 16:20
16:20 – 16:30

9. JAKOŚĆ – PRODUKTYWNOŚĆ
konflikt bezpieczeństwo – zysk (wykonanie zadania)

16:30 – 17:00

10. PROFESJONALIZM
kwalifikacje techniczne i nietechniczne; etyka zawodowa, czynniki kulturowe,
tradycje środowiskowe

17:00 – 17:30
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3. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłaszanie uczestników
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę
upoważnioną w terminie do dnia 04.06.2018 (najlepiej faxem na nr 22 350 6994 lub 22 825 9479 albo
zeskanowane e-mail’em na adres biuro@ikku.pl). Formularz skierowania - w załączeniu.
Opłaty
Opłata za szkolenie (wraz z wyżywieniem i materiałami szkoleniowymi) wynosi:
- 500 zł/os. (VAT = zw.) – w przypadku finansowania szkolenia, w co najmniej 70% ze środków
publicznych
- 500 zł/os. + 23% VAT = 615 zł – w pozostałych przypadkach
Miejsce szkolenia
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie IKKU, ul. Elektronowa 2, budynek D. W wyjątkowych
sytuacjach miejsce szkolenia może ulec zmianie. Lokalizacja zostanie potwierdzona zgłoszonym
uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem.
Pozostałe informacje
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 04.06.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 13.06.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają (na nr faxu lub adres e-mail wskazany w formularzu
skierowania) potwierdzenie uczestnictwa (na ok. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć) – pod
warunkiem dokonania w terminie formalności zgłoszeniowych i wpłaty należnej kwoty za udział w
szkoleniu.
Sprawy organizacyjne
Albert Kusztal - tel. 22 825 9479, kom. 694 460 150, akusztal@ikku.pl
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