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Załącznik nr 5 do Zapytania nr 03/03/PZ1/2022 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego dla 

kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach dla 75 uczestników w ramach projektu pn. 

„Kompleksowy program rozwoju Uczelni szansą dla lepszego rozwoju studentów i Uczelni”.  

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki 

i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, a także nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do 

kompleksowej realizacji zajęd dydaktycznych.  

Studia nadadzą uczestnikom kwalifikacje - absolwenci uzyskają świadectwo ukooczenia studiów 

podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego, które przeprowadzone zostaną zgodne z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

2. Wytyczne dotyczące realizacji i rozliczenia odbioru przedmiotu zamówienia 

a) Przedmiot zamówienia: realizacja studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego 

dla kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. 

b) Liczba uczestników: 75 osób.   

c) Cel studiów: przygotowanie uczestników do pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki 

i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, a także nabycie umiejętności i kompetencji 

niezbędnych do kompleksowej realizacji zajęd dydaktycznych.  

d) Wymiar zajęd: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził studia podyplomowe zgodnie z 

poniższymi wytycznymi: 

- Ilośd godzin nauczania: min. 270 godz., 

- Ilośd godziny praktyk zawodowych: min. 150 godz. 

e) Terminy związane z organizacją zajęd:  

- Studia podyplomowe zostaną zrealizowane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem zajęd. 

- Tryb realizacji zajęd będzie dostosowany do potrzeb uczestników. Zajęcia mogą się one odbywad 

zarówno w dni robocze jak i w weekendy, w godzinach 8.00-21.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmiany terminu/okresu rozpoczęcia i zakooczenia zajęd. 

f) Forma zajęd:  

- Zamawiający dopuszcza realizację usługi w całości lub w części w formie zdalnej, w szczególności, gdy 

wynikad będzie to z sytuacji epidemicznej i obowiązujących zaleceo sanitarnych, jak również z potrzeb 

organizacyjnych zgłaszanych przez Uczestników zajęd. W przypadku prowadzenia zajęd w formie 

zdalnej Wykonawca obowiązany będzie do zapewnienia niezbędnej infrastruktury technicznej na 

potrzeby organizacji zajęd w formie zdalnej (np. platformy internetowej do realizacji zajęd).  
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g) Wymagania do programu studiów: 

- obejmuje swym zakresem m.in. zagadnienia z dziedziny psychologii i pedagogiki ułatwiające 

rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się, 

- zostanie dostosowany do potrzeb uczestników tj. umożliwi nabycie kwalifikacji pedagogicznych, które 

będą adekwatne do poziomu przeprowadzanych przez nich zajęd akademickich (wykłady, dwiczenia, 

laboratorium, seminarium, itp.) ze studentami, zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce, 

- zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem zajęd, 

- realizacja studiów umożliwi osiągniecie efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Poniżej przedstawiono przykładowe zakładane efekty kształcenie dla uczestników studiów wsparcia:  

WIEDZA, tj. po ukooczeniu studiów uczestnik zna i rozumie zagadnienia z zakresu: 

1. Podstaw psychologii ogólnej, rozwojowej, społecznej i uczenia się. 

2. Podstaw pedagogiki (m.in. diagnoza pedagogiczna, doradztwo zawodowe, praca z osobą ze 

szczególnymi potrzebami edukacyjnymi). 

3. Podstaw dydaktyki i emisji głosu. 

4. Dydaktyki przedmiotu nauczania (m.in. metody kształcenia, metodyka treści kształcenia, 

projektowanie. 

5. Procesu kształcenia, ocenianie w pracy dydaktycznej, diagnoza potrzeb). 

6. Strategii i metody uczenia się, stylów uczenia. 

7. Wykorzystania technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. po ukooczeniu studiów uczestnik potrafi: 

1. Planowad zadania i wyznaczad cele dydaktyczne w oparciu o rozeznanie potrzeb. 

2. Przeprowadzid diagnozę, kontrolę i ocenę wyników kształcenia. 

3. Skutecznie motywowad i budowad zaangażowanie osoby uczące się. 

4. Zapewnid bezpieczeostwo osób uczących się i wspomagad proces kształcenia. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. po ukooczeniu studiów uczestnik jest gotów do: 

1. Efektywnego zaplanowania i przeprowadzenia procesu dydaktycznego z wykorzystaniem narzędzi 

odpowiadających przedmiotowi nauczania. 

2. Właściwego zachowywania się w sytuacjach pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

3. Prawidłowego wyznaczanie celów, priorytetów i zadao, 

4. Działania zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami pracy. 

h) Wymagania dotyczące dokumentacji: Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji 

związanej z realizacji zamówienia na wzorach uzgodnionych z Zamawiającym. 

i) Wynagrodzenie dla Wykonawcy i odbiór przedmiotu zamówienia: 

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty podejmowane przez Wykonawcę w związku z organizacją 

i przeprowadzeniem studiów podyplomowych, co do których Wykonawca jest zobligowany, zgodnie z 

treścią zapytania ofertowego, jak i obowiązującymi aktami prawnymi i zaleceniami, w tym koszty: 

o wynagrodzenia wykładowców/instruktorów, 

o materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników, 
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o organizacji i prowadzenia zajęd, w tym materiałów i pomocy dydaktycznych, zapewnieniem 

infrastruktury na potrzeby realizacji zajęd prowadzonych zdalnie, 

o zapewnienia nadzoru merytorycznego studiów,  

o zapewnienia obsługi administracyjnej i dokumentacyjnej studiów oraz zapewnienia kadry 

odpowiedzialnej współpracy z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

przeprowadzenia zamówienia, 

o związane z przystąpieniem do egzaminów/zaliczeniem zajęd i wydaniem dokumentów 

potwierdzających ukooczenie studiów podyplomowych i nabycie uprawnieo. 

W przypadku konieczności poniesienia jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem studiów, koszty tych opłat obciążają Wykonawcę. 

- Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy zawarte zostaną w 

umowie na realizację przedmiotu zamówienia.  

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po przekazaniu dokumentacji z tytułu realizacji przedmiotu 

zamówienia w danym okresie, poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego (odpowiednio 

częściowego lub koocowego) bez uwag ze strony Zamawiającego.   

j) Inne ważne postanowienia: 

- Przedmiot zamówienia wykonywany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi 

sanitarnymi oraz wymogami uniwersalnego projektowania i wytycznymi do programów UE, w tym 

Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020. 

- Zajęcia będą prowadzone w języku polskim, w przypadku zajęd w innym języku, Wykonawca zapewni 

tłumacza.  

- Wszelkie zapewniane materiały muszą byd oznakowane zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie 

informacji i promocji” oraz w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie 

i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” dostępnymi na stronie 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zajęd prowadzonych w ramach projektu. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania 

umowy z winy Wykonawcy.  

- Zamawiający zastrzega sobie możliwośd wykonywania innych, dodatkowych czynności 

niewymienionych w Zapytaniu ofertowym, a koniecznych i związanych z bezpośrednią prawidłową 

realizacją projektu i przedmiotu zamówienia. 

 

3. Obowiązki Wykonawcy 

a) Wymagania dla kadry naukowo- dydaktycznej:  

- Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę naukowo - dydaktyczną uprawnioną do prowadzenia 

zajęd w ramach studiów i posiadającą konieczną wiedzę oraz doświadczenie. Minimalne doświadczenie 

zawodowe w danej dziedzinie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia wynosi niż 2 lata.  

- Kadra będzie spełniała wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela. 

b) Wymagania dotyczące obsługi administracyjnej i dokumentacyjnej:  
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- Wykonawca zapewni obsługę organizacyjną oraz dokumentacyjną zajęd zgodnie z wymaganiami 

dokumentowania form wsparcia realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej, co obejmuje m.in.: dzienniki zajęd, listy obecności i inne dokumenty potwierdzające 

udział uczestników w zajęciach (w przypadku, gdy będą one miały formę zdalną), oświadczenia 

o odbiorze materiałów szkoleniowych, oświadczenia o odbiorze zaświadczeo, screeny z zajęd 

prowadzonych w formie zdalnej, dokumentację związaną z praktykami itp. Dzienniki zajęd obejmowad 

będą wykaz zrealizowanych tematów wraz ze wskazaniem osób prowadzących i podpisami 

potwierdzającymi realizację zajęd przez trenera/trenerów, a także wykaz efektów kształcenia.  

- Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia pre- i posttestów dla uczestników, a także 

innych ankiet ewaluacyjnych. 

- Dokumentacja z realizacji umowy będzie prowadzona na wzorach uzgodnionych z Zamawiającym. 

- Wykonawca odpowiada za obsługę dokumentacyjną realizacji zamówienia, w tym za dopilnowanie, 

aby Uczestnicy projektu podpisali listy obecności i inne wymagane do realizacji projektu dokumenty.  

- Dokumentacja z realizacji zamówienia zostanie przekazana Zamawiającemu w sposób uzgodniony 

z Wykonawcą.  

- W przypadku prowadzenia zajęd w formie zdalnej Wykonawca obowiązany będzie do zebrania 

potwierdzeo udziału uczestników w zajęciach lub innego udokumentowania ich udziału, w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym. 

- Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia i zapewnienia osoby kontaktowej na potrzeby realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym utrzymywania bieżącego kontaktu roboczego z przedstawicielami 

Zamawiającego oraz uczestnikami studiów.  

c) Wymagania dotyczące potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji:  

- Po zrealizowaniu studiów Wykonawca wyda każdemu z uczestników dokument potwierdzający 

ukooczenie studiów podyplomowych i nabyte kompetencje.  

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie kompletnych dokumentów potwierdzone „za zgodnośd 

z oryginałem”, o których mowa powyżej, na potwierdzenie osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia przez uczestników.  

d) Wymagania dotyczące materiałów szkoleniowych: 

- Wykonawca zapewni uczestnikom każdego szkolenia materiały szkoleniowe, w wersji elektronicznej 

(plik w formacie PDF przesłany na adres e-mailowy uczestników szkolenia) lub papierowej.  

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet materiałów szkoleniowych, które uzyskali uczestnicy 

szkoleo.   

e) Inne wymagania: 

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o powtarzających się 

nieobecnościach każdego z uczestników studiów, w przypadku przekroczenia 10% absencji.  

- Wykonawca zapewni niezbędną infrastrukturę technicznej na potrzeby organizacji zajęd w formie 

zdalnej. Wymóg odnosi się do zabezpieczenia sprzętu i oprogramowania jedynie po stronie 

Wykonawcy i nie dotyczy uczestników zajęd. Wykonawca obowiązany jest zorganizowad zajęcia zdalne 

z wykorzystaniem takiego oprogramowania, tak aby Uczestnicy zajęd nie musieli ponosid dodatkowych 

kosztów z tytułu udziału w szkoleniach.  

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania niezbędnej poufności w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 
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- Wykonawcy zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych zgodnie 

z obowiązującym prawem i posiadanymi przez Zamawiającego upoważnieniami, w tym zawarta 

zostanie odrębna umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W konsekwencji Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapewnienia zgodności swych działao w tym zakresie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

 

4. Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) Przeprowadzenia rekrutacji do udziału w studiach podyplomowych wśród pracowników stanowiących 

kadrę dydaktyczną WST. 

b) Przekazania Wykonawcy listy uczestników studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęd.  

c) Wyznaczenia i zapewnienia osoby kontaktowej na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. 

 


