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Załącznik nr 5 do Zapytania nr 03/10/20 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w ramach projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju Uczelni 

szansą dla lepszego rozwoju studentów i Uczelni”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, szkoleń 

z następujących zakresów tematycznych: 

a) oprogramowanie IT, 

b) zarządzanie i administracja, 

c) języki obce. 

 

2. Szczegółowy opis szkoleń  

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia w podziale na 

poszczególne części zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi uczestników szkoleń, liczby grup 

szkoleniowych oraz oczekiwanych efektów uczenia.  

Zamawiający zastrzega, iż na etapie realizacji projektu będzie miał prawo do zmiany liczby grup realizowanych 

w ramach poszczególnych szkoleń: 

Część 1 – Oprogramowanie IT: 

Szkolenie
1
 Opis szkolenia 

Qgis 

(16 godzin 

dydaktycznych) 

Warsztat z zakresu Qgis dla: 

o studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna (realizowany w ramach 

4 grupy szkoleniowych). 

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie: 

o jak wczytać dane wektorowe i rastrowe, 

o jak nie zrobić błędu w przypadku różnych odwzorowań kartograficznych, 

o najbardziej przydatne wtyczki QGIS-a, 

o jak skorygować lokalizację punktów w warstwie, 

o jak gromadzić i przetwarzać dane. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi: 

o podłączyć dane tabelaryczne ( z arkusza kalkulacyjnego ) z warstwą GIS, 

o tworzyć mapy, 

o tworzyć ciekawe analizy przestrzenne. 

                                                           
1
 Przez godzinę dydaktyczną należy rozumieć 45 min. zegarowych. 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do: 

o rozwiązywania indywidualnych problemów, 

o efektywnej współpracy w zespole zgodnie z normami, 

o obsługi programu w krótkim czasie. 

BIM (Building 

Information Modeling) 

(12 godzin 

dydaktycznych) 

Warsztat  z zakresu Building Information Modeling dla: 

o studentów kierunku Architektura (I stopnia) (realizowany w ramach 9 grup 

szkoleniowych), 

o studentów kierunku Architektura  (II stopnia) (realizowany w ramach 6 grup 

szkoleniowych). 

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie: 

o czym jest BIM, 

o jakie są możliwości technologii BIM, 

o jej ograniczenia związane z oprogramowaniem oraz kierunki rozwoju. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi: 

o pracować na modelach BIM stworzonych lokalnie, a także na arenie 

międzynarodowej bez względu na rodzaj oprogramowania, 

o zarządzać parametrami zawartymi w modelach IFC, 

o zweryfikować dokumentację pod kątem zgodności z modelem. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do: 

o rozwiązywania indywidualnych problemów, 

o wskazania błędów projektantów i podpowiadania im w jaki sposób i w jakim 

zakresie można je naprawić, 

o efektywnej współpracy w zespole zgodnie z normami, 

o obsługi programu w krótkim czasie. 

SketchUp 

(18 godzin 

dydaktycznych) 

Warsztat  z zakresu SketchUp dla studentów kierunku Architektura wnętrz  

(I stopnia) (realizowany w ramach 9 grup szkoleniowych). 

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie zagadnienia dotyczące: 

o tajników wizualizacji, 

o modelowania wnętrz i budynków, 

o ustawienia renderowania, 

o dopasowania optymalnych wartości projektów. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi: 

o przygotować tekstury oraz zaawansowane teksturowanie, 

o używać przydatne wtyczki,  
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o wykonywać postprodukcje w programie Photoshop. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do: 

o rozwiązywania indywidualnych problemów w związku z programem 

SketchUp, 

o weryfikowania pod kątem merytorycznym obsługi SketchUp, 

o efektywnie współpracować w zespole. 

3D Studio Max 

(20 godzin 

dydaktycznych) 

Warsztat z zakresu 3D Studio Max dla: 

o studentów kierunku Architektura wnętrz (I stopnia) (realizowany w ramach 9 

grup szkoleniowych), 

o studentów kierunku Architektura wnętrz (II stopnia) (realizowany w ramach 

2 grup szkoleniowych). 

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie: 

o podstawowe funkcje i narzędzia programu, 

o jak przygotować sceny, modelować i animować, 

o jak pracować z oświetleniem obiektów oraz wieloma kamerami, a także 

wykorzystywać zaawansowane ustawienie sceny i interfejsu. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi: 

o wykorzystywać interfejs programu 3D Studio Max, 

o tworzyć nowe obiekty, 

o modyfikować i edytować siatki obiektów, 

o ustawiać światła i kamery w scenie. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do: 

o działania zgodne z procesami wynikającymi z najlepszych praktyk 

w funkcjonowaniu 3D Studio Max, 

o weryfikowania pod kątem merytorycznym obsługi 3D Studio Max. 

Autodesk-Autocad, 

Revit  

(20 godzin 

dydaktycznych) 

Szkolenie z zakresu zaawansowanych metod dydaktycznych dla budownictwa 

(Autodesk-Autocad, Revit) dla kadry dydaktycznej  (realizowane w ramach 1 

grupy szkoleniowej). 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie zagadnienia dot.: 

o wyświetlania rysunku, 

o ustawienia rysunku, 

o współrzędnych i podstawowych narzędzi rysunkowych, 

o tworzenia geometrii dwuwymiarowej, 

o modyfikowania geometrii dwuwymiarowej, 

o zarządzania cechami obiektów, 

o technik konstrukcyjnych, 
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o obiektów tekstowych i ich styli, 

o kreskowania, 

o wydruku. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi: 

o wykorzystywać program Autocad w praktyce. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do: 

o działania zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami. 

Blender, SketchUp  

(20 godzin 

dydaktycznych) 

Szkolenie z zakresu zaawansowanych metod dydaktycznych dla grafików 

(Blender, SketchUp) dla kadry dydaktycznej (realizowane dla 1 grupy 

szkoleniowej). 

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie zagadnienia z zakresu: 

o tworzenia wizualizacji 3D oraz modelowania i renderowania obrazów 

w programie Blender, 

o przygotowania produkcji filmowej lub prototypów gier komputerowych 

opartych o efekty 3D, 

o modelowania całych pomieszczeń, okien, schodów, balustrad, stołów, 

krzeseł, grzejników itp., 

o tworzenia realistycznych materiałów V-ray takich jak metal, szkło, drewno 

oraz teksturowania proste i bardziej skomplikowanych obiektów, 

o z postprodukcji oraz głębi ostrości w programie Photoshop. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi: 

o tworzyć modele 3D obiektów, w tym do gier komputerowych, 

o tworzyć nieruchome obrazy, np. wizualizacje architektoniczne w tym 

interaktywne widoki panoramiczne, 

o tworzyć stylizowane i fotorealistycznych produkcje filmowych,  

o tworzyć gry komputerowe i interaktywne prezentacje 3D, 

o wykonywać fotorealistyczne wizualizacje zaczynając od projektu 

technicznego DWG, 

o tworzyć wizualizację domu jednorodzinnego na podstawie rysunków 

z programu Autocad, 

o modelować, nakładać materiały, ustawiać światła oraz finalne renedry, 

nakładania materiałów, ustawiania światła oraz finalnych renderów, 

o używać modele z 3D warehouse. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do: 

o rozwiązywania indywidualnych problemów, 

o efektywnej współpracy w zespole zgodnie z normami. 
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Sterowniki PLC, 

Labviev 

(20 godzin 

dydaktycznych) 

Szkolenie z zakresu Zaawansowanych metod dydaktycznych dla 

mechatroników (Sterowniki PLC, Labviev) dla kadry dydaktycznej 

(realizowane dla 1 grupy szkoleniowej). 

  

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie następujące zagadnienia: 

o sterowniki PLC, 

o możliwości sterowników PLC, 

o metody podłączania, 

o konfigurację sterowników PLC, 

o oprogramowanie sterowników PLC, 

o programowanie metodą drabinkową, 

o zastosowanie bloków funkcyjnych, 

o wykorzystanie Labview do analizy i prezentacji, 

o znajdowanie błędów w kodach, 

o tworzenie podprogramów, 

o obsługi plików, 

o technik projektowania. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi: 

o wykorzystać wiedzy z zakresy sterowników PLC oraz Labview w praktyce. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do: 

o działania zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami. 

Adobe Photoshop, 

Adobe Ilustrator, 

Affter Effect 

(20 godzin 

dydaktycznych) 

Szkolenie z zakresu zaawansowanych metod dydaktycznych dla architektów 

(Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Affter Effect) dla kadry dydaktycznej 

(realizowane dla 1 grupy szkoleniowej). 

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie zagadnienia dotyczące: 

o narzędzi i pojęć związanych z obróbką obrazu cyfrowego, 

o podstaw i zaawansowanych funkcji obróbki fotograficznej, a także 

postprodukcji w wizualizacji, 

o teorii grafiki wektorowej, 

o interfejsu Illustatora, 

o poruszanie się po dokumencie, 

o tworzenia kształtów podstawowych, 

o transformacji obiektów, 

o narzędzi selekcji, 

o tworzenie animacji, 

o tworzenie efektów specjalnych. 
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UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi: 

o wykorzystać Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Affter Effect w praktyce. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do: 

o działania zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami. 

Część 2 - Zarządzanie i administracja: 

Szkolenie
2
 Opis szkolenia 

Zarządzanie 

nieruchomościami  

(48 godzin 

dydaktycznych) 

Szkolenie z zakresu Zarzadzania nieruchomościami dla 1 pracownika z kadry 

kierowniczej i administracyjnej. 

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie: 

o jak należy obsługiwać nieruchomości, 

o jakie są zasad pracy w ww. zakresie, 

o typy nieruchomości z punktu widzenia właściciela i celu przeznaczenia, 

o odpowiedzialność zarządcy i administratora, 

o akty prawne regulujące czynności zarządcy lub właściciela nieruchomości. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi: 

o organizować i obsługiwać uczelnię z zakresu zarządzania nieruchomości, 

o zarządzać oraz administrować nieruchomością. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do: 

o wykorzystania umiejętności zawodowych i metodycznych w otoczeniu 

społecznym. 

Specjalista kadr i płac 

(24 godziny 

dydaktyczne) 

Szkolenie z zakresu Specjalista Kadr i Płac dla 3 pracowników kadry 

kierowniczej i administracyjnej.  

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie: 

o zagadnienia dot. płac osób, 

o regulacje dot. zachowania norm czasu pracy i doby pracowniczej, 

o obowiązki w zakresie planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, 

o zasady wyboru najkorzystniejszego systemu czasu pracy dla firmy, 

o zasady indywidualnego rozkładu czasu pracy i ustalania wymiaru czasu 

pracy pracownika, 

o zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy, 

o zagadnienia dotyczące zasad naliczania i udzielania urlopów 

                                                           
2
 Przez godzinę dydaktyczną należy rozumieć 45 min. zegarowych. 
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wypoczynkowych. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi: 

o samodzielnie pracować na stanowiskach kadrowo-płacowych, 

o wyliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, 

o rozwiązywać trudne przypadki z zakresy kadr i płac, 

o ustalać wynagrodzenie za pracę w przypadku nieświadczenia przez 

pracownika pracy, 

o rozliczać świadczenia z tytułu niezdolności pracownika do pracy wskutek 

choroby, 

o rozliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do: 

o działania zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.  

Prawo pracy w 

praktyce 

(16 godzin 

dydaktycznych)  

Szkolenie z zakresu Prawo pracy w praktyce dla 3 pracowników kadry 

kierowniczej i administracyjnej.  

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie: 

o aktualnie wprowadzone i planowane zmiany w prawie pracy w kontekście 

dotychczasowych rozwiązań,  

o najnowsze orzecznictwo związane z prawem pracy. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi: 

o kształtować umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, 

o odpowiedzieć na skomplikowane pytania analizując liczne przykłady 

i opierając się o najnowsze orzecznictwo, 

o praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: uczestnik jest gotów do: 

o działania zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami. 

Zarządzanie Uczelnią 

(24 godzin 

dydaktycznych) 

Szkolenie z Zarządzania uczelnią dla kadry kierowniczej i administracyjnej 

(realizowane w ramach 1 grupy szkoleniowej). 

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie: 

o zagadnienia dot. strategicznego zarządzania uczelnią, 

o podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania strategicznego, 

o zagadnienia dot. organizacji pracy komórki ds. zarządzania strategicznego 

w uczelni, 

o podstawy zarządzania strategicznego w świetle ustawy o finansach 

publicznych, 
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o podstawy strategii szkoły wyższej, 

o zasady konstruowania celów strategicznych, 

o zasady planowania strategicznego, 

o sposoby wdrażania strategii w uczelni, 

o zasady controllingu, 

o sposoby zarządzania projektami. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi: 

o dostosować funkcjonowanie szkoły wyższej do obowiązujących regulacji 

prawnych, 

o przekazywać wiedzę, kształtować umiejętności i postaw, ale przede 

wszystkim innowacyjne metody organizacji, 

o podejmować decyzje służące pozyskaniu nowych studentów oraz 

poszukiwać nowe płaszczyzny działania i aktywności, 

o efektywnie zarządzać finansami, zasobami materialnymi i ludźmi, 

o zarządzać produkowaną, przetwarzaną i przekazywana wiedzą, 

o podążać za postępującymi zmianami społeczno gospodarczymi i kreować te 

zmiany, 

o dostosować funkcjonowanie szkół wyższych do obowiązujących regulacji 

prawnych. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do: 

o działania zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami. 

Samodzielny księgowy 

poziom 2 

(100 godzin 

dydaktycznych) 

Kurs z zakresu księgowości dla 2 pracowników kadry kierowniczej 

i administracyjnej. 

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie zagadnienia w zakresie: 

I. Rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej: 

o zasady i organizację rachunkowości w jednostkach prowadzących 

działalność gospodarczą, 

o wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych, 

o aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki, 

o rozrachunki, 

o materiały i towary, 

o niefinansowe aktywa trwałe, 

o inwestycje i zobowiązania finansowe, 

o kapitały (fundusze) własne, 

o rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe, 

o przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej, 

o wynik finansowy, 

o podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego, 

o zasady zawodowej etyki w rachunkowości. 
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II. Prawa podatkowego: 

o podatek od towarów i usług (VAT), 

o podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT), 

o podmiot gospodarczy jako płatnik PIT, 

o podatki kosztowe i opłaty, 

o wybrane problemy Ordynacji podatkowej. 

III. Wybranych problemów problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych 

i prawa gospodarczego. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi: 

o praktycznie wykorzystać nabyte umiejętności w zakresie wszelkich 

niezbędnych aspektów rachunkowości i sprawozdawczości jednostek, 

zagadnień związanych z opodatkowaniem, działalnością gospodarczą, 

kadrami i rozliczeniem pracowników. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do: 

o rozwiązywanie indywidualnych problemów, 

o efektywnej współpracy w zespole zgodnie z normami, 

o działania zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami. 

Kandydat na 

księgowego poziom 1 

(60 godzin 

dydaktycznych) 

Kurs z zakresu księgowości dla 2 pracowników kadry kierowniczej 

i administracyjnej.  

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie zagadnienia w zakresie: 

Podstaw rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej tj.:  

o organizacja działalności gospodarczej i związane z nią obowiązki 

ewidencyjne, 

o rachunkowość jako system informacyjny, 

o charakterystyka aktywów i pasywów, 

o operacje gospodarcze, 

o dowody księgowe, 

o księgi rachunkowe, 

o ewidencja podstawowych operacji bilansowych, 

o ewidencja podstawowych operacji wynikowych, 

o zasady ustalania wyniku finansowego, 

o sprawozdanie finansowe jednostki małej w rozumieniu ustawy 

o rachunkowości, 

o zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku 

zysków i strat), 

o podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej, 

o ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
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Wybranych zagadnień publicznoprawnych tj.:  

o system podatkowy w Polsce, 

o VAT – podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania, 

o podatki dochodowe – podstawy prawne, ogólne zasady i formy 

opodatkowania działalności gospodarczej, 

o podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - podstawy prawne, ogólna 

charakterystyka, 

o składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje 

i ogólne zasady rozliczania. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi: 

o praktycznie wykorzystać nabytą wiedzę obejmującą podstawy 

rachunkowości, podstawy działalności gospodarczej oraz podstawy prawa 

pracy oraz wszelkie niezbędne aspekty posługiwania się dokumentami 

księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, a także ogólne zasady 

opodatkowania i prowadzenia ewidencji podatkowych,  księgowania 

typowych operacji gospodarczych, a także podstawy sporządzania 

sprawozdania finansowego. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do: 

o rozwiązywania indywidualnych problemów, 

o efektywnej współpracy w zespole zgodnie z normami, 

o działania zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami. 

Specjalista ds. 

rachunkowości 

podatkowej  

(56 godzin 

dydaktycznych) 

Kurs z zakresu rachunkowości podatkowej dla 1 pracownika kadry 

kierowniczej i administracyjnej.  

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie: 

o różnice pomiędzy prawem bilansowym i  prawem podatkowym, 

o zagadnienia dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowania 

dochodów osobistych i obowiązki płatników oraz ich ujęcia w księgach 

rachunkowych, 

o kwestie dot. podatku dochodowego od dochodów z działalności gospodarczej 

w księgach rachunkowych. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie: 

o odroczonego podatku dochodowego, 

o podatku od towarów i usług w rachunkowości, 

o podatku kosztowego w księgach rachunkowych. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do: 

o rozwiązywania indywidualnych problemów, 

o efektywnej współpracy w zespole zgodnie z normami. 
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Część 3 – Języki obce: 

Szkolenie
3
 Opis szkolenia 

 Języki obce  

(240 godzin 

dydaktycznych) 

Szkolenie z zakresu języka obcego dla kadry kierowniczej i administracyjnej 

(realizowane w ramach 2 grupy szkoleniowych). 

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie: 

o uwarunkowania dot. umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, 

o potrzebę obsługi klienta niepolskojęzycznego  (podniesienia kompetencji 

językowych pracowników administracyjnych), 

o potrzebę wyposażenia kadry w umiejętności językowe, pomagające 

w efektywnym przekazywaniu bieżących informacji i wiedzy studentom 

zagranicznym, 

o zasady współpracy pomiędzy uczelniami, uczestnictwa w debatach 

i konferencjach. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi: 

o sprawnie komunikować się ze studentami  z zagranicy, 

o wykorzystywać język obcy w  nauce i rozwoju za granicą, 

o korzystać z możliwości zdalnej nauki i zdobywania specjalistycznych 

kwalifikacji, 

o uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach online, szkoleniach oraz 

wykładach dostępnych w sieci, 

o uczestniczyć w międzynarodowych programach wymiany studentów. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do: 

o skutecznego i efektywnego wykorzystania języków obcych w różnych 

aspektach wykonywanych obowiązków zawodowych. 

Przewiduje się realizację szkolenia z zakresu języka angielskiego z możliwością 

zmiany języka obcego w ramach szkolenia w przypadku zapotrzebowania 

Zamawiającego (po uprzednich negocjacjach/konsultacjach z Wykonawcą).  

Wybór poziomu, na którym realizowane będzie kształcenie grup dydaktycznych 

uzależniony będzie od zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników 

szkolenia.  

Języki Obce  

(240 godzin 

dydaktycznych) 

Szkolenie z zakresu języków obcych dla kadry dydaktycznej (realizowane 

w ramach 2 grup szkoleniowych). 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. 

będzie posiadać: 

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie: 

                                                           
3
 Przez godzinę dydaktyczną należy rozumieć 45 min. zegarowych. 
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o uwarunkowania dot. umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, 

o potrzebę obsługi klienta niepolskojęzycznego  (podniesienia kompetencji 

językowych pracowników administracyjnych), 

o potrzebę wyposażenia kadry w umiejętności językowe, pomagające 

w efektywnym przekazywaniu bieżących informacji i wiedzy studentom 

zagranicznym, 

o zasady współpracy pomiędzy uczelniami, uczestnictwa w debatach 

i konferencjach. 

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi: 

o sprawnie komunikować się ze studentami  z zagranicy, 

o wykorzystywać język obcy w  nauce i rozwoju za granicą, 

o korzystać z możliwości zdalnej nauki i zdobywania specjalistycznych 

kwalifikacji, 

o uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach online, szkoleniach oraz 

wykładach dostępnych w sieci, 

o uczestniczyć w międzynarodowych programach wymiany studentów. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do: 

o skutecznego i efektywnego wykorzystania języków obcych w różnych 

aspektach wykonywanych obowiązków zawodowych. 

Przewiduje się realizację szkolenia z zakresu języka angielskiego z możliwością 

zmiany języka obcego w ramach szkolenia w przypadku zapotrzebowania 

Zamawiającego (po uprzednich negocjacjach/konsultacjach z Wykonawcą). 

Wybór poziomu, na którym realizowane będzie kształcenie grup dydaktycznych 

uzależniony będzie od zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników 

szkolenia. 

 

3. Wymagania w zakresie realizacji usługi szkoleniowej 

Zamawiający zrealizuje szkolenia stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

a) Szkolenia będą realizowane zgodnie z harmonogramem ustalanym osobno na każdy semestr. Pierwsze 

szkolenie może zostać zrealizowane najwcześniej po upływie 7 dni od daty zaakceptowania harmonogramu. 

b) Rekrutacja uczestników szkoleń i warsztatów jest prowadzona przez Zamawiającego. Zamawiający będzie 

przekazywał Wykonawcy listę uczestników szkolenia/warsztatu nie później niż na 3 dni robocze przed 

terminem jego rozpoczęcia. 

c) W przypadku realizacji szkoleń w formie stacjonarnej sale szkoleniowe niezbędne do realizacji zamówienia 

zapewniane są przez Zamawiającego. 

d) Tryb realizacji szkoleń będzie dostosowany do potrzeb uczestników, mogą się one odbywać zarówno w dni 

robocze jak i w weekendy, w godzinach 8-20. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu/okresu 

rozpoczęcia i zakończenia szkolenia. 

e) Szkolenia będą realizowane w trybie 4-8 godzin lekcyjnych w ciągu jednego dnia. Dopuszcza się możliwość 

realizacji zajęć w mniejszym wymiarze godzin lekcyjnych w ciągu jednego dnia z uwagi na np. kwestie 

organizacyjne, uwagi zgłaszane przez uczestników szkoleń itp.  
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f) Szkolenia będą organizowane dla grup szkoleniowych liczących do 12 uczestników – powyższe 

uregulowanie nie dotyczy szkoleń organizowanych indywidualnie dla pracowników, zgodnie 

z informacjami wskazanymi w pkt. 2 Szczegółowy opis szkoleń. 

g) W przypadku, gdy szkolenie jest certyfikowane będzie zrealizowane, zgodnie z warunkami konkretnej 

akredytacji określonej przez instytucje akredytujące . 

h) Szkolenia będą realizowane przez kadrę trenerska posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 

i) 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 szkoleń.  
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do materiałów dydaktycznych 

przygotowanych przez Wykonawcę na potrzeby zajęć. 

j) W przypadku, gdy szkolenie jest certyfikowane Wykonawca zapewni uczestnikom materiały akredytowane 

wymagane dla konkretnego szkolenia przez jednostkę certyfikującą. Materiały muszą być aktualne na dzień 

realizacji szkoleń. 

k) Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń stacjonarnych materiały piśmiennicze (notatnik, długopis). 

l) Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom szkoleń, którzy ukończyli szkolenie zaświadczenie o 

ukończeniu szkolenia. W przypadku szkoleń certyfikowanych Wykonawca będzie zobowiązany wydać 

uczestnikom szkoleń certyfikat ukończenia szkolenia. Wykonawca będzie zobowiązany do zgromadzenia 

oświadczeń od uczestników szkoleń o odbiorze zaświadczeń, które następnie przekaże Zamawiającemu. 

m) Uczestnikom szkoleń certyfikowanych Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić udział w egzaminach 

autoryzowanych/akredytowanych przeprowadzonych przez uprawnioną instytucję. Po zdaniu egzaminu 

uczestnicy otrzymają certyfikat.  

n) Gdy będzie to wynikało z charakteru szkolenia realizowanego w trybie stacjonarnym Wykonawca zapewni 

specjalistyczny sprzęt komputerowy (indywidualne stanowiska komputerowe dla każdego uczestnika, 

infrastruktura sieciowa) wraz z zainstalowanym i odpowiednio skonfigurowanym oprogramowaniem 

właściwym dla poszczególnych szkoleń i warsztatów. 

o) Wszelkie zapewniane materiały muszą być 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/. 

p) Wykonawca zapewni obsługę organizacyjną oraz dokumentacyjną szkoleń zgodnie z wymaganiami 

dokumentowania warsztatów realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej obejmującymi odpowiednio: dzienniki zajęć, listy obecności dofinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej obejmującą odpowiednio: dzienniki zajęć, listy obecności i inne dokumenty 

potwierdzające udział uczestników w szkoleniach (w przypadku, gdy będą one miały formę zdalną), 

oświadczenia o odbiorze materiałów szkoleniowych, oświadczenia o odbiorze zaświadczeń uczestnictwa w 

warsztacie, oświadczenia o korzystaniu z przerwy kawowej/lunchu, screeny ze szkoleń prowadzonych w 

formie zdalnej itp.: 

- dzienniki zajęć obejmować będą wykaz zrealizowanych tematów wraz ze wskazaniem osób 

prowadzących i podpisami potwierdzającymi realizację zajęć przez trenera/trenerów, 

- oświadczenia o korzystaniu z przerwy kawowej/lunchu mogą stanowić integralną część listy 

obecności. 

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

Powyższe dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu każdorazowo po realizacji szkolenia dla grupy 

szkoleniowej/uczestnika wraz z protokołem odbioru. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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q) Wykonawca zapewni w każdym dniu zajęć poczęstunek dla uczestników zajęć w formie przerwy kawowej. 

W ramach przerwy kawowej Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika zajęć co najmniej: kawę, herbatę, 

wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub 

owoce. Dodatkowo w przypadku organizacji zajęć w wymiarze co najmniej 6 godzin szkoleniowych 

Wykonawca zagwarantuje lunch dla każdego uczestnika zajęć, który obejmie co najmniej dwa dania (zupa 

i drugie danie) oraz napój.  

r) Wykonawca zapewni niezbędną infrastrukturę technicznej na potrzeby organizacji zajęć w formie zdalnej. 

Wymóg odnosi się do zabezpieczenia sprzętu i oprogramowania jedynie po stronie Wykonawcy i nie 

dotyczy uczestników zajęć. Wykonawca obowiązany jest zorganizować zajęcia zdalne z wykorzystaniem 

takiego oprogramowania, tak aby Uczestnicy zajęć nie musieli ponosić dodatkowych kosztów z tytułu 

udziału w szkoleniach.  

s) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować szkolenia, zgodnie z:  

- przepisami i wytycznymi sanitarnymi obowiązującymi w momencie jego rozpoczęcia (w tym 

koniecznością realizacji szkoleń w formie zdalnej w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia 

epidemicznego) , 

- wymogi uniwersalnego projektowania i wytycznymi do programów UE, w tym : Standardami 

dostępności dla polityki spójności 2014-2020. 

 

 


