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Ruszyła praca nad trzecią książką akademicką członkini zarządu UBC Group

Poradnik lidera. Trzysta trzydzieści trzy pytania od lidera w swojej treści obejmuje
style liderów, wnioski na podstawie przeprowadzonych 50 wywiadów pogłębionych. Książka
jest formą poradnika, z uwzględnieniem trzystu trzydziestu trzech pytań od lidera z podziałem
na dziedziny życia na cały rok. Rozpoczynając od kariery oraz pracy, przez rozwój osobisty i
duchowy, finanse oraz inwestycje, związki oraz rodzinę, poglądy oraz politykę, religię oraz
wyznanie, aż po aktywność społeczną oraz na zdrowiu i sporcie kończąc. Wszystko to, w
oparciu o dostępne wyniki badań własnych przeprowadzonych w wybranych firmach
międzynarodowych, jako badanie jakościowe. Dzięki tej książce, każdy menedżer lub
dyrektor firmy nauczy się jak poprawnie kierować zespołem, czym jest zarządzanie oraz
czym różni się od przewodzenia.
Mgr Angelica Pegani, doktorantka z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
Uniwersytetu Gdańskiego, przybliżyła sylwetkę lidera w pogłębionym wywiadzie
indywidualnym z podziałem na branże. Rozpoczynając od zarządzania i ekonomii, przez
informatykę oraz technologię, automatykę oraz robotykę, transport morski oraz logistykę,
medycynę i kosmetologię, edukację i szkolenia, sztukę oraz kulturę, media oraz rozrywkę, aż
na polityce, rachunkowości i finansach kończąc. Na tej podstawie wymieniono cechy
charakterystyczne lidera, określono style liderów na wybranych przykładach, a także
przytoczono wypowiedzi wybranych liderów z badań własnych. Na potrzeby niniejszej pracy
wykorzystana została przede wszystkim obszerna, dostępna literatura przedmiotu – w tym
artykuły naukowe oraz wybrane filmy. Zanalizowano także wybrane dzieła literackie i
filmowe, w których pojawia się postać lidera.
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międzynarodowych firm, którzy chcieliby poznać tajniki profesjonalnego przewodzenia i
zarządzania korporacją. Poradnik pozwala na samodoskonalenie, nauczenie się cierpliwości,
systematyczności oraz wytrwałości przez konkretnie sformułowane pytania z podziałem na
sfery życia. Autorka starała się odpowiedzieć na pytania w poradniku, w oparciu o trwające
trzy lata, własne badania naukowe.
UBC Group jest międzynarodową grupą medialną z siedzibą w Gdyni, działającą na
rynku polskim od 2013 roku. Firma posiada ponad stu-osobowy zespół specjalistów z

dziedziny public relations, marketingu, IT (ang. information technology) oraz finansów.
Współpracuje z ponad 50-cioma partnerami biznesowymi, którzy wspierają markę w innych
krajach Europy. Jako korporacja działająca na rynku szwedzkim, duńskim oraz norweskim
specjalizuje się w profesjonalnych usługach medialnych, zrzeszając środowisko medialne w
Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.
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