
Projekt moich marzeń
Prowadzenie projektów dla każdego

Bogdan Lent
Format. 13x13 cm, 
Stron 48, 5 ilustracji
Książka i CD w twardej okładce
Język: angielski

Praktyczna wiedza, angielski I jazz

Systematyczne przedstawienie wszystkiego co istotne w 
prowadzeniu projektów, a w szczególności spraw ludzkich

Zagadnienia takie, jak planowanie i zakup, ocena ryzyka i 
zmian, prowadzenie zespołu i rozwiązywanie konfliktów, 
nasza osobowość

Prowadzenie projektu przy pomocy zegara Lenta™
Bibliografia wybranych, łatwo przyswajalnych podręczników

Referencje do strony internetowej 
www.MyDreamProject.com
z dalszą bogatą bibliografią (w tym w j.polskim) I opisem.

Narator opowiadający historię i jazzowe utwory muzyczne 
nagrane na załączonym CD

Recenzje i opinie:

ISBN-10:      3-9523095-0-8
ISBN-13:      978-3-9523095-0-6
Premiera:   10-go grudnia 2005
Cena:         48 zl
Katalog:     Brytyjska Biblioteka Narodowa

Nowatorska, bardzo zwięzła I atrakcyjna forma. Łatwy I zrozumiały język 
angielski. Historia nawiązania więzi uczuciowej młodych ludzi 
zbudowana w oparciu o tytuły utworów muzycznych. Pojedyncze 
epizody ilustracją wskazowek autora jak prowadzić projekty.
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Spodobały mi się praktyczne 
porady I uroczy pomysł ich 
zapamiętania poprzez 
historyjkę i utwory muzyczne. 
Dobry sposób na radzenie 
sobie z codziennymi 
wyzwaniami.

Annedore von Zeppelin 
Prowadząca projekty rodzinne 

Niemcy

Książka jest zabawnym i 
przesympatycznym 
sposobem zapoznania się z 
planowaniem i 
prowadzeniem projektów 
naszego codziennego życia.  
Gratuluje Panu i Pańskiemu 
zespołowi, Panie Profesorze 
Lent tego wspaniałego 
osiągnięcia.

Dato' Mohd Salleh Masduki
Prezes Internexia Sdn Bhd 

Malezja

Świetny Jazz zintegrowany z 
przydatnym podręcznikiem 
prowadzenia projektów. 
Nigdy nie myślałam, że będę
wykorzystywać prowadzenie 
projektów na codzień, ale z 
tą książką jest to dziecinnie 
łatwe.

Yulia Musayelyan, studentka muzyki
Uniwersytet New York

USA

Nauka
przez muzykę
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LentGroup

Zamówienia:

www.MyDreamProject.com
Lent.pl SA, Grunwaldzka 235, 85 435 Bydgoszcz
Fax 052 581 78 30  Tel. 052 583 80 52 

Zawartość:

Autor:

Prof. dr inż. Praktyk z dużym 
doświadczeniem w 
prowadzeniu projektów i 
przedsiębiorstw w Europie i 
w Azji. Autor wielu książek i 
publikacji na temat 
prowadzenia projektów. 
Wykładowca na uniwer-
sytetach w Europie i w Azji.

Tego samego 
autora:

Wydawnictwo

Switzerland


