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WYKAZ SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2018/2020
W PROJEKCIE UNIJNYM
pt: ,,Kompleksowy Program Rozwoju PWSZ w Kaliszu", przygotowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz. Numer projektu: POWR.03.05.00-00-z060/17.

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Rok
realizacji

2018

2018

Nazwa szkolenia

Wydział Medyczny, kierunek Ratownictwo
Medyczne szkolenie "Bezpieczeństwo
publiczne - zagrożenie terroryzmem w
placówkach użyteczności publicznej"

Wydział Medyczny, kier. Kosmetologia zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje
"Kurs podologiczny"

Opis szkolenia
Poz. 32
Szkolenia mające na celu nabycie umiejętności niezbędnych dla ratownika medycznego w sytuacji
wzrastającego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w szczególności zagrożenia
terroryzmem w placówkach użyteczności publicznej.
Obszar tematyczny:
1. Profilaktyka zagrożeń oraz ich rozpoznawanie
2. Zasady postępowania ratowników medycznych w przypadku wystąpienia zagrożeń: - agresji
werbalnej i niewerbalnej, zagrożenia aktem o znamionach terrorystycznych,
3. Podstawy skutecznej samoobrony dostosowane do specyfiki pracy ratowników medycznych
4. Umiejętności miękkie niezbędne dla ratownika medycznego w sytuacji wystąpienia zagrożeń.
Zakres godzinowy szkolenia 90 h. Liczba uczestników szkolenia 50 os.
Poz. 33
Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje dla studentów kosmetologii.
Wymiar godzinowy wsparcia 384 tj. 4 gr x 10 os.,
Liczba godzin zajęć dla grupy 96
Efekty kształcenia po zakończonym szkoleniu:
student będzie potrafił samodzielnie prowadzić korekcję
ustawienia stopy oraz będzie znał i potrafi zastosować w praktyce metody korekcji
wrastającego paznokcia

Poz. 36

2018

Wydział Medyczny, kier. Kosmetologia zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje
szkolenie "Eksfoliacja kwasami w gabinetach
kosmetycznych"

Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje dla studentów kosmetologii.
Wymiar godzinowy wsparcia 200 h tj. 4 gr x 10 os.,
liczba godzin zajęć dla grupy 50
Efekty kształcenia po zakończonym szkoleniu student będzie potrafił samodzielnie
diagnozować i rozpoznawać defekty skóry które można poddać zabiegowi z
zastosowaniem kwasów chemicznych, udzielać pacjentowi wskazówek dotyczących
pielęgnacji skóry z defektami, stosować specjalistyczne
preparaty kosmetyczne i podstawowe środki farmaceutyczne, wykonywać zabiegi
pielęgnacyjne na zmienioną skórę chorobowe lub skórę gdzie występują defekty.

Poz. 32

2019

Wydział Medyczny, kier. Ratownictwo
Medyczne szkolenie "Bezpieczeństwo
publiczne - zagrożenie terroryzmem w
placówkach użyteczności publicznej"

Szkolenia mające na celu nabycie umiejętności niezbędnych dla ratownika medycznego
w sytuacji wzrastającego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa publicznego,
wszczególności zagrożenia terroryzmem w placówkach użyteczności publicznej.
Obszar tematyczny:
1. Profilaktyka zagrożeń oraz ich rozpoznawanie
2. Zasady postępowania ratowników medycznych w przypadku wystąpienia zagrożeń: agresji werbalnej i niewerbalnej, zagrożenia aktem o znamionach terrorystycznych,
3. Podstawy skutecznej samoobrony dostosowane do specyfiki pracy ratowników
medycznych
4. Umiejętności miękkie niezbędne dla ratownika medycznego w sytuacji wystąpienia
zagrożeń
Zakres godzinowy szkolenia 90 h
Liczba uczestników szkolenia 50 os.

Poz. 33
2019

Wydział Medyczny, kier. Kosmetologia zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje
"Kurs podologiczny"

Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje dla studentów kosmetologii.
Wymiar godzinowy wsparcia 384 tj. 4 gr x 10 os., liczba godzin zajęć dla grupy 96
Efekty kształcenia po zakończonym szkoleniu:
- student będzie potrafił samodzielnie prowadzić korekcję ustawienia stopy oraz będzie
znał i potrafi zastosować w praktyce metody korekcji wrastającego paznokcia

Poz. 36

2019

Wydział Medyczny, kier. Kosmetologia zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje
szkolenie "Eksfoliacja kwasami w gabinetach
kosmetycznych"

Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje dla studentów kosmetologii.
Wymiar godzinowy wsparcia 200 h tj. 4 gr x 10 os., liczba godzin zajęć dla grupy 50
Efekty kształcenia po zakończonym szkoleniu student będzie potrafił samodzielnie
diagnozować i
rozpoznawać defekty skóry które można poddać zabiegowi z zastosowaniem kwasów
chemicznych,
udzielać pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnacji skóry z defektami, stosować
specjalistyczne
preparaty kosmetyczne i podstawowe środki farmaceutyczne, wykonywać zabiegi
pielęgnacyjne na zmienioną skórę chorobowe lub skórę gdzie występują defekty

Poz. 33
2020

Wydział Medyczny, kier. Kosmetologia zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje
"Kurs podologiczny"

Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje dla studentów kosmetologii.
Wymiar godzinowy wsparcia 384 tj. 4 gr x 10 os., liczba godzin zajęć dla grupy 96
Efekty kształcenia po zakończonym szkoleniu:
- student będzie potrafił samodzielnie prowadzić korekcję ustawienia stopy oraz będzie
znał i potrafi zastosować w praktyce metody korekcji wrastającego paznokcia

Poz. 36

2020

Wydział Medyczny, kier. Kosmetologia zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje
szkolenie "Eksfoliacja kwasami w gabinetach
kosmetycznych"

Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje dla studentów kosmetologii.
Wymiar godzinowy wsparcia 200 h tj. 4 gr x 10 os.,
liczba godzin zajęć dla grupy 50
Efekty kształcenia po zakończonym szkoleniu:
- student będzie potrafił samodzielnie diagnozować i rozpoznawać defekty skóry które
można poddać zabiegowi z zastosowaniem kwasów chemicznych,
- udzielać pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnacji skóry z defektami,
- stosować specjalistyczne preparaty kosmetyczne i podstawowe środki
farmaceutyczne,
-wykonywać zabiegi pielęgnacyjne na zmienioną skórę chorobowe lub skórę gdzie
występują defekty.

WYKAZ SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2018/2020
W PROJEKCIE UNIJNYM
pt: ,,Kompleksowy Program Rozwoju PWSZ w Kaliszu", przygotowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz. Numer projektu: POWR.03.05.00-00-z060/17.
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
Rok realizacji

Nazwa szkolenia

Opis szkolenia
Poz. 3

2018

Wydział Nauk Społecznych, kier. Bezpieczeństwo
wewnętrzne, specjalność Bezpieczeństwo ruchu
drogowego – WYKŁAD

Uczestnik po zakończeniu działań projektowych będzie potrafił dokonywać
krytycznej analizy działania wybranych elementów w organizacji. Zgodnie z
posiadaną wiedzą stosować odpowiednie procedury w ramach danego
stanowiska lub specjalności oraz te dotyczące całej organizacji, projektować
rozwiązania wybranych problemów występujących w organizacji, dzielić się
swoją wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami.
Student będzie potrafił użytkować specjalistyczne systemy techniczne
i informatyczne. Zajęcia laboratoryjne, obserwacja uczestnicząca.
Forma zajęć - wykład, zajęcia grupowe
Liczebność grupy:
- wykłady 20 osób,
- ćwiczenia laboratoryjne 10 osób.

Poz.4

2018

Wydział Nauk Społecznych, kier. Bezpieczeństwo
wewnętrzne, specjalność Bezpieczeństwo ruchu
drogowego - "Organizacja i zarządzanie
infrastrukturą drogową" – ćwiczenia

Uczestnik po zakończeniu działań projektowych będzie potrafił dokonywać
krytycznej analizy działania wybranych elementów w organizacji. Zgodnie z
posiadaną wiedzą stosować odpowiednie procedury w ramach danego
stanowiska lub specjalności oraz te dotyczące całej organizacji, projektować
rozwiązania wybranych problemów występujących w organizacji, dzielić się
swoją wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami.
Student będzie potrafił użytkować specjalistyczne systemy techniczne
i informatyczne. Zajęcia laboratoryjne, obserwacja uczestnicząca.
Forma zajęć - wykład, zajęcia grupowe
Liczebność grupy:
- wykłady 20 osób,
- ćwiczenia laboratoryjne 10 osób.

Poz. 12

2018

Wydział Nauk Społecznych, kier. Bezpieczeństwo
wewnętrzne, specjalność Bezpieczeństwo Ruchu
Drogowego - certyfikowane szkolenie "Kierowanie
ruchem drogowym"

Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji odnosić się
będą do kompetencji zawodowych.
Po zakończeniu szkoleń, studenci uzyskają następujące certyfikaty:
- Kierowania ruchem drogowym.
Uczestnicy projektu, w celu otrzymania certyfikatu będą musieli zdać
egzamin przewidziany przepisami i przeprowadzony przez realizatora
szkolenia. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem: zasobów uczelni
- w salach wykładowych i salach ćwiczeniowych wyposażonych w urządzenia
multimedialne oraz w salach laboratoryjnych wyposażonych w 10 stanowisk
komputerowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem specjalistycznym
oraz z wykorzystaniem zasobów technicznych prowadzającego szkolenie.
W przypadku wykładów i ćwiczeń liczebność grupy będzie liczyła 20 osób.
Wymiar i rozkład godzinowy zajęć będzie przedstawiał się następująco:
- Kierowanie ruchem drogowym – 8h
Spodziewane efekty kształcenia:
ETAP I Zakres
Grupa docelowa studenci studiów I stopnia, realizowanych w Wydziale Nauk
Społecznych i Humanistycznych, na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,
w specjalności bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Poz. 13

2018

Wydział Nauk Społecznych, kier. Bezpieczeństwo
wewnętrzne, specjalność Bezpieczeństwo Ruchu
Drogowego - certyfikowane szkolenie "Zarządzanie
flotą i obsługa tachografów"

Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji odnosić się
będą do kompetencji zawodowych.
Po zakończeniu szkoleń, studenci uzyskają następujące certyfikaty:
- Zarządzania flotą i obsługi tachografów.
Uczestnicy projektu, w celu otrzymania certyfikatu będą musieli zdać
egzamin przewidziany przepisami i przeprowadzony przez realizatora
szkolenia. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem: zasobów uczelni
- w salach wykładowych i salach ćwiczeniowych wyposażonych w urządzenia
multimedialne oraz w salach laboratoryjnych wyposażonych w 10 stanowisk
komputerowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem specjalistycznym
oraz z wykorzystaniem zasobów technicznych prowadzającego szkolenie.
W przypadku wykładów i ćwiczeń liczebność grupy będzie liczyła 20 osób.
Wymiar i rozkład godzinowy zajęć będzie przedstawiał się następująco:
- zarządzanie flotą i obsługa tachografów – 30h
Spodziewane efekty kształcenia: ETAP I Zakres
Grupa docelowa studenci studiów I stopnia, realizowanych w Wydziale Nauk
Społecznych i Humanistycznych, na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,
w specjalności bezpieczeństwo ruchu drogowego.

2018

2018

Wydział Nauk Społecznych, Bezpieczeństwo ruchu
drogowego - zajęcia dodatkowe z pracodawcami
"Przebieg i skutki wypadków drogowych" –
ćwiczenia
Wydział Nauk Społecznych, Bezpieczeństwo ruchu
drogowego - zajęcia dodatkowe z pracodawcami
"Elementy symulacji jazdy w warunkach
drogowych" – ćwiczenia

Poz. 25
W ramach realizacji zadania przewidziano zajęcia wspólne z pracodawcami
kształcące kompetencje zawodowe i rozwijające przedsiębiorczość.
- przedmiot Przebieg i skutki wypadków drogowych 30 h

Poz. 26
W ramach realizacji zadania przewidziano zajęcia wspólne z pracodawcami
kształcące kompetencje zawodowe i rozwijające przedsiębiorczość.
- przedmiot Elementy symulacji jazdy w warunkach drogowych 30 h

Poz. 30

2018

Wydział Nauk Społecznych, Bezpieczeństwo ruchu
drogowego - wizyty studyjne u pracodawców

W ramach realizacji zadania przewidziano wizyty studyjne u pracodawców
kształcące kompetencje zawodowe i rozwijające przedsiębiorczość.
Podmioty gospodarcze, w których planowane są wizyty studyjne:
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
2. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
3. Autostrada Wielkopolska SA w Poznaniu
4. ODZ Paterek w Koźminie Wielkopolskim.
5. Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa Auto Lab Skoda w Poznaniu.
Celem wizyt będzie zapoznanie się z funkcjonowaniem wytypowanych do
wizyt studyjnych podmiotów oraz uzyskanie kompetencji zawodowej
możliwej do wykorzystania w przyszłej pracy, a odnoszącej się do
umiejętności komunikowania i pogłębiania wiedzy i własnych doświadczeń
oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości charakteryzujących się
szeroką znajomością (poglądem) rynku związanego z bezpieczeństwem oraz
zarządzaniem i organizacją w ruchu drogowym wpływającą na poszukiwanie
i ocenę szans biznesowych.
Planowane efekty kształcenia na podstawie IV etapów kształcenia uczestnik
projektu po zakończeniu wizyt studyjnych będzie potrafił:
- zastosować posiadaną wiedzę adekwatną do zaistniałej sytuacji
w organizacji. dokonać krytycznej analizy działania wybranych elementów w
organizacji. zaprojektować rozwiązania wybranych problemów
występujących w określonej organizacji.
- przygotowywać i wdrażać odpowiednie procedury bezpieczeństwa
w organizacji, zastosować posiadane obycie techniczne, podejmować
wyważone ryzyko, poszukiwać i wykorzystywać szanse rozwoju organizacji.
- rozpoznawać i oceniać możliwości biznesowe, rozumieć znaczenie
współpracy np. poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze
współpracownikami.
- odpowiedzialnie przygotować swoją przyszłą ścieżkę kariery zawodowej.

Poz. 1

2019

Wydział Nauk Społecznych, kier. Bezpieczeństwo
wewnętrzne, specjalność - bezpieczeństwo ruchu
drogowego - "Telematyka w ruchu drogowym" –
wykład

Uczestnik po zakończeniu działań projektowych będzie potrafił dokonywać
krytycznej analizy działania wybranych elementów w organizacji. Zgodnie
z posiadaną wiedzą stosować odpowiednie procedury w ramach danego
stanowiska lub specjalności oraz te dotyczące całej organizacji, projektować
rozwiązania wybranych problemów występujących w organizacji, dzielić się
swoją wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami. Student będzie
potrafił użytkować specjalistyczne systemy techniczne i informatyczne.
Liczebność grupy:
- wykłady 20 osób,
- ćwiczenia laboratoryjne 10 osób.

Poz. 2

2019

Wydział Nauk Społecznych, kier. Bezpieczeństwo
wewnętrzne, specjalność - bezpieczeństwo ruchu
drogowego - "Telematyka w ruchu drogowym" –
ćwiczenia

Uczestnik po zakończeniu działań projektowych będzie potrafił dokonywać
krytycznej analizy działania wybranych elementów w organizacji. Zgodnie
z posiadaną wiedzą stosować odpowiednie procedury w ramach danego
stanowiska lub specjalności oraz te dotyczące całej organizacji, projektować
rozwiązania wybranych problemów występujących w organizacji, dzielić się
swoją wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami. Student będzie
potrafił użytkować specjalistyczne systemy techniczne i informatyczne.
Liczebność grupy:
- wykłady 20 osób,
- ćwiczenia laboratoryjne 10 osób.

Poz. 5

2019

Wydział Nauk Społecznych, kier. Bezpieczeństwo
wewnętrzne, specjalność Bezpieczeństwo ruchu
drogowego -"Nowoczesne technologie w nadzorze
ruchu drogowego" – wykład

2019

Wydział Nauk Społecznych, kier. Bezpieczeństwo
wewnętrzne, specjalność Bezpieczeństwo ruchu
drogowego -"Nowoczesne technologie w nadzorze
ruchu drogowego" – ćwiczenia

Uczestnik po zakończeniu działań projektowych będzie potrafił dokonywać
krytycznej analizy działania wybranych elementów w organizacji. Zgodnie
z posiadaną wiedzą stosować odpowiednie procedury w ramach danego
stanowiska lub specjalności oraz te dotyczące całej organizacji, projektować
rozwiązania wybranych problemów występujących w organizacji, dzielić się
swoją wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami. Student będzie
potrafił użytkować specjalistyczne systemy techniczne i informatyczne.
Liczebność grupy:
- wykłady 20 osób,
- ćwiczenia laboratoryjne 10 osób.

Poz. 6
Uczestnik po zakończeniu działań projektowych będzie potrafił dokonywać
krytycznej analizy działania wybranych elementów w organizacji. Zgodnie
z posiadaną wiedzą stosować odpowiednie procedury w ramach danego
stanowiska lub specjalności oraz te dotyczące całej organizacji, projektować
rozwiązania wybranych problemów występujących w organizacji, dzielić się
swoją wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami. Student będzie

potrafił użytkować specjalistyczne systemy techniczne i informatyczne.
Liczebność grupy:
- wykłady 20 osób,
- ćwiczenia laboratoryjne 10 osób.

Poz. 9

2019

Wydział Nauk Społecznych, kier. Bezpieczeństwo
wewnętrzne, specjalność Bezpieczeństwo ruchu
drogowego - certyfikowane szkolenie "Instruktor i
wykładowca nauki jazdy"

Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji odnosić się
będą do kompetencji zawodowych. Będą realizowane przez specjalistyczną
firmę zewnętrzną, wyłonioną na podstawie wyboru najlepszej oferty, po
przeprowadzeniu zapytania ofertowego skierowanego przynajmniej do
trzech podmiotów.
Po zakończeniu szkoleń, studenci uzyskają następujące certyfikaty:
Instruktora i wykładowcy nauki jazdy.
Uczestnicy projektu, w celu otrzymania certyfikatu będą musieli zdać
egzamin przewidziany przepisami i przeprowadzony przez realizatora
szkolenia. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem: zasobów uczelni
- w salach wykładowych i salach ćwiczeniowych wyposażonych w urządzenia
multimedialne oraz w salach laboratoryjnych wyposażonych w 10 stanowisk
komputerowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem specjalistycznym
oraz z wykorzystaniem zasobów technicznych prowadzającego szkolenie.
W przypadku wykładów i ćwiczeń liczebność grupy będzie liczyła 20 osób.
Wymiar i rozkład godzinowy zajęć będzie przedstawiał się następująco:
1. Instruktor i wykładowca nauki jazdy – 215h
Spodziewane efekty kształcenia: ETAP I Zakres
Grupa docelowa studenci studiów I stopnia, realizowanych w Wydziale Nauk
Społecznych i Humanistycznych, na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,
w specjalności bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Poz. 10

2019

Wydział Nauk Społecznych, kier. Bezpieczeństwo
wewnętrzne, specjalność Bezpieczeństwo ruchu
drogowego - certyfikowane szkolenie "Operator
drona UAVO (VLOS + BVLOS)"

Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji odnosić się
będą do kompetencji zawodowych. Będą realizowane przez specjalistyczną
firmę zewnętrzną, wyłonioną na podstawie wyboru najlepszej oferty, po
przeprowadzeniu zapytania ofertowego skierowanego przynajmniej do
trzech podmiotów.
Po zakończeniu szkoleń, studenci uzyskają następujące certyfikaty:
Operatora drona UAVO (VLOS + BVLOS).
Uczestnicy projektu, w celu otrzymania certyfikatu będą musieli zdać
egzamin przewidziany przepisami i przeprowadzony przez realizatora
szkolenia.
Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem: zasobów uczelni
- w salach wykładowych i salach ćwiczeniowych wyposażonych w urządzenia

multimedialne oraz w salach laboratoryjnych wyposażonych w 10 stanowisk
komputerowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem specjalistycznym
oraz z wykorzystaniem zasobów technicznych prowadzającego szkolenie.
W przypadku wykładów i ćwiczeń liczebność grupy będzie liczyła 20 osób.
Wymiar i rozkład godzinowy zajęć będzie przedstawiał się następująco:
1. Instruktor i wykładowca nauki jazdy – 215h
Spodziewane efekty kształcenia: ETAP I Zakres
Grupa docelowa studenci studiów I stopnia, realizowanych w Wydziale Nauk
Społecznych i Humanistycznych, na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,
w specjalności bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Poz. 11

2019

Wydział Nauk Społecznych, kier.
Bezpieczeństwo wewnętrzna, specjalność
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - certyfikowane
szkolenie "Certyfikat kompetencji zawodowych dla
przewoźników w zakresie transportu drogowego"

Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji odnosić się
będą do kompetencji zawodowych. Będą realizowane przez specjalistyczną
firmę zewnętrzną, wyłonioną na podstawie wyboru najlepszej oferty, po
przeprowadzeniu zapytania ofertowego skierowanego przynajmniej do
trzech podmiotów.
Po zakończeniu szkoleń, studenci uzyskają następujące certyfikaty:
Kompetencji zawodowych dla przewoźników w zakresie transportu
drogowego osób i rzeczy.
Uczestnicy projektu, w celu otrzymania certyfikatu będą musieli zdać
egzamin przewidziany przepisami i przeprowadzony przez realizatora
szkolenia.
Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem: zasobów uczelni
- w salach wykładowych i salach ćwiczeniowych wyposażonych w urządzenia
multimedialne oraz w salach laboratoryjnych wyposażonych w 10 stanowisk
komputerowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem specjalistycznym
oraz z wykorzystaniem zasobów technicznych prowadzającego szkolenie.
W przypadku wykładów i ćwiczeń liczebność grupy będzie liczyła 20 osób.
Wymiar i rozkład godzinowy zajęć będzie przedstawiał się następująco:
1. Instruktor i wykładowca nauki jazdy – 215h
Spodziewane efekty kształcenia: ETAP I Zakres
Grupa docelowa studenci studiów I stopnia, realizowanych w Wydziale Nauk
Społecznych i Humanistycznych, na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,
w specjalności bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Poz. 30
2019

Wydział Nauk Społecznych, Bezpieczeństwo ruchu
drogowego - wizyty studyjne u pracodawców

W ramach realizacji zadania przewidziano wizyty studyjne u pracodawców
kształcące kompetencje zawodowe i rozwijające przedsiębiorczość.
Podmioty gospodarcze, w których planowane są wizyty studyjne:
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
2. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
3. Autostrada Wielkopolska SA w Poznaniu

4. ODZ Paterek w Koźminie Wielkopolskim.
5. Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa Auto Lab Skoda w Poznaniu.
Celem wizyt będzie zapoznanie się z funkcjonowaniem wytypowanych do
wizyt studyjnych podmiotów oraz uzyskanie kompetencji zawodowej
możliwej do wykorzystania w przyszłej pracy, a odnoszącej się do
umiejętności komunikowania i pogłębiania wiedzy i własnych doświadczeń
oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości charakteryzujących się
szeroką znajomością (poglądem) rynku związanego z bezpieczeństwem oraz
zarządzaniem i organizacją w ruchu drogowym wpływającą na poszukiwanie
i ocenę szans biznesowych.
Planowane efekty kształcenia na podstawie IV etapów kształcenia uczestnik
projektu po zakończeniu wizyt studyjnych będzie potrafił:
- zastosować posiadaną wiedzę adekwatną do zaistniałej sytuacji
w organizacji.
- dokonać krytycznej analizy działania wybranych elementów w organizacji.
- zaprojektować rozwiązania wybranych problemów występujących
w określonej organizacji.
Przygotowywać i wdrażać odpowiednie procedury bezpieczeństwa
w organizacji.
- zastosować posiadane obycie techniczne.
- podejmować wyważone ryzyko.
- poszukiwać i wykorzystywać szanse rozwoju organizacji.
- rozpoznawać i oceniać możliwości biznesowe.
- rozumieć znaczenie współpracy np. poprzez dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem ze współpracownikami.
Odpowiedzialnie przygotować swoją przyszłą ścieżkę kariery zawodowej.
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WYDZIAŁ REHABILITACJI I SPORTU
Rok
realizacji

Nazwa szkolenia

Opis szkolenia
Poz. 17

2018

Wydział Rehabilitacji i Sportu kier.
Ratownictwo Wodne - certyfikowane
szkolenie "Ratownik wodny"

Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji odnosić się będą do
kompetencji zawodowych. Szkolenia będą organizowane przy wykorzystaniu
zasobów Uczelni oraz przez podmioty zewnętrzne posiadające niezbędne, określone
wymogami prawa, uprawnienia do przeprowadzania szkoleń i egzaminów w danej
dziedzinie.
W ramach realizacji zadania przewidziano szkolenia certyfikowane z zakresu:
1. Ratownik wodny liczba godzin szkolenia 65 (wykład 25, ćwiczenia 40), liczebność
grupy nie więcej niż 15
Dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych rezultatów i produktów - listy
potwierdzające otrzymanie certyfikatów.

Poz. 18

2018

Wydział Rehabilitacji i Sportu, kier.
Ratownictwo Wodne - certyfikowane
szkolenie "Płetwonurek lub
stermotorzysta"

Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji odnosić się będą do
kompetencji zawodowych. Szkolenia będą organizowane przy wykorzystaniu
zasobów Uczelni oraz przez podmioty zewnętrzne posiadające niezbędne, określone
wymogami prawa, uprawnienia do przeprowadzania szkoleń i egzaminów w danej
dziedzinie.
W ramach realizacji zadania przewidziano szkolenia certyfikowane z zakresu:
1. Płetwonurek lub stermotorzysta_ - liczba godzin szkolenia 70 (wykład 20,
ćwiczenia 50), liczebność grupy ćwiczeniowej nie więcej niż 2 osoby na 1
instruktora. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych rezultatów i
produktów - listy potwierdzające otrzymanie certyfikatów.

Poz. 19

2018

Wydział Rehabilitacji i Sportu, kier.
Ratownictwo Wodne - certyfikowane
szkolenie "Instruktor ratownictwa
wodnego"

Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji odnosić się będą do
kompetencji zawodowych. Szkolenia będą organizowane przy wykorzystaniu
zasobów Uczelni oraz przez podmioty zewnętrzne posiadające niezbędne, określone
wymogami prawa, uprawnienia do przeprowadzania szkoleń i egzaminów w danej
dziedzinie.
W ramach realizacji zadania przewidziano szkolenia certyfikowane z zakresu:
Instruktor ratownictwa wodnego - liczba godzin szkolenia 40 (wykład 20, ćwiczenia
20), liczebność grupy ćwiczeniowej nie więcej niż 10 osób na 1 instruktora
Dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych rezultatów i produktów - listy
potwierdzające otrzymanie certyfikatów.

Poz. 20

2019

Wydział Rehabilitacji i Sportu, kier.
Ratownictwo Wodne - certyfikowane
szkolenie "Kwalifikowana Pierwsza
Pomoc"

Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji odnosić się będą do
kompetencji zawodowych. Szkolenia będą organizowane przy wykorzystaniu
zasobów Uczelni oraz przez podmioty zewnętrzne posiadające niezbędne, określone
wymogami prawa, uprawnienia do przeprowadzania szkoleń i egzaminów w danej
dziedzinie.
W ramach realizacji zadania przewidziano szkolenia certyfikowane z zakresu:
1. Kwalifikowana pierwsza pomoc - liczba godzin szkolenia 66 (wykład 25,
ćwiczenia 41), liczebność grupy ćwiczeniowej nie więcej niż 5 osób na 1 instruktora
Dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych rezultatów i produktów - listy
potwierdzające otrzymanie certyfikatów.

Poz. 21

2019

Wydział Rehabilitacji i Sportu, kier.
Ratownictwo Wodne - zajęcia
warsztatowe kształcące kompetencje
"Instruktor pływania"

Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji odnosić się będą do
kompetencji zawodowych. Szkolenia będą organizowane przy wykorzystaniu
zasobów Uczelni oraz przez podmioty zewnętrzne posiadające niezbędne, określone
wymogami prawa, uprawnienia do przeprowadzania szkoleń i egzaminów w danej
dziedzinie.
W ramach realizacji zadania przewidziano szkolenia certyfikowane z zakresu:
1. Instruktor pływania - liczba godzin szkolenia 50 (wykład 20, ćwiczenia 30),
liczebność grupy ćwiczeniowej nie więcej niż 15 osób na 1 instruktora
Wejście na pływalnię miejską 14 zł x 30 wejść na osobę
Dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych rezultatów i produktów - listy
potwierdzające otrzymanie certyfikatów.

Poz. 22
2019

Wydział Rehabilitacji i Sportu, kier.
Ratownictwo Wodne - szkolenie
"Instruktor pływania" - wejście na
pływalnię

Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji odnosić się będą do
kompetencji zawodowych. Szkolenia będą organizowane przy wykorzystaniu
zasobów Uczelni oraz przez podmioty zewnętrzne posiadające niezbędne, określone
wymogami prawa, uprawnienia do przeprowadzania szkoleń i egzaminów w danej
dziedzinie.

Instruktor pływania - liczba godzin szkolenia 50 (wykład 20, ćwiczenia 30),
liczebność grupy ćwiczeniowej nie więcej niż 15 osób na 1 instruktora
Wejście na pływalnię miejską 14 zł x 30 wejść na osobę
Dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych rezultatów i produktów - listy
potwierdzające otrzymanie certyfikatów.

Poz. 23

2019

Wydział Rehabilitacji i Sportu, kier.
Ratownictwo Wodne - zajęcia
warsztatowe kształcące kompetencje
"Instruktor Kajakarstwa"

Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji odnosić się będą do
kompetencji zawodowych. Szkolenia będą organizowane przy wykorzystaniu
zasobów Uczelni oraz przez podmioty zewnętrzne posiadające niezbędne, określone
wymogami prawa, uprawnienia do przeprowadzania szkoleń i egzaminów w danej
dziedzinie.
W ramach realizacji zadania przewidziano szkolenia certyfikowane z zakresu:
1. Instruktor kajakarstwa - liczba godzin szkolenia 90 (wykład 30, ćwiczenia 60),
liczebność grupy ćwiczeniowej nie więcej niż 15 osób na 1 instruktora oraz egzamin
Dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych rezultatów i produktów - listy
potwierdzające otrzymanie certyfikatów.

WYKAZ SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2018/2020
W PROJEKCIE UNIJNYM
pt: ,,Kompleksowy Program Rozwoju PWSZ w Kaliszu", przygotowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz. Numer projektu: POWR.03.05.00-00-z060/17.

BIURO PROMOCJI
Rok
realizacji

Nazwa szkolenia

2018

Biuro Promocji - szkolenie "Promocja
uczelni wyższych" wraz z dojazdem

Zakres promocja kierunków studiów w procesie rekrutacji; budowanie
prawidłowej komunikacji na linii student - uczelnia; uczelnia w sieci.
Czas trwania 14 h, liczebność grupy do 15 os.

Poz. 83

2018

Szkolenie "Techniki asertywnej
komunikacji, czyli jak efektywnie
porozumiewać się ze studentami "

Poz. 84

2018

Szkolenie "Efektywna komunikacja w
zespole, jak skutecznie porozumiewać
się z kadrą naukowa, studentami
i współpracownikami"

2018

Szkolenie "Promocja nauki"

2019

Szkolenie "Promocja uczelni w
internecie" wraz z dojazdem

2019

Poz. 87
Szkolenie "Strona internetowa Zakres Jakich błędów nie popełniać przy planowaniu tworzenia strony
główne źródło informacji dla klientów" internetowej

Opisz szkolenia
Poz. 82

Zakres Reagowanie na krytykę; jak nieagresywnie wyrażać
niezadowolenie
Czas trwania 7 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres Trening efektywnego komunikowania się z czterema typami
osobowości.
Czas trwania 8 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 85
Zakres Metody skutecznej promocji nauki
Czas trwania 8 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 86
Zakres Zastosowanie nowoczesnych narzędzi internetowych w promocji
uczelni.
Czas trwania 12 h. Liczebność grupy do 15 os.

Czas trwania 12 h. Liczebność grupy do 15 os.

2019

Szkolenie "Coaching jako metoda
efektywnego zarządzania zespołem"

2019

Szkolenie "Budowanie wizerunku
szkoły wyższej "

Poz. 88
Zakres - doskonalenie umiejętności kierowniczych.
Czas trwania 9 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 89
Zakres skuteczność technik marketingowych odp. do budowania
wizerunku uczelni
Czas trwania 12 h. Liczebność grupy do 15 os.
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DZIAŁ ADMINISTRACJI
Rok
realizacji

Nazwa szkolenia

Opis szkolenia
Poz. 50
Zakres Zarządzanie zespołem, skuteczne metody kierowania i motywacji
Czas trwania -16 h
Liczebność grupy do 15 os.

2018

Szkolenie "Zarządzanie zasobami ludzkimi"

2018

Poz. 53
Szkolenie "Adobe InDesing kurs zaawansowany" Zakres zaawansowane formy tworzenia dokumentów
Czas trwania -16 h. Liczebność grupy do 10 os.

Szkolenie w zakresie obsługi maszyn
poligraficznych

Poz. 54

2018

Szkolenie "Kosztorysowanie w procesie
budowlanym"

Poz. 51

2018

Szkolenie "Kosztorysowanie w procesie
budowlanym"

Poz. 51

2019

2018

Poz. 55
Szkolenie "Opłaty za korzystanie ze środowiska z Zakres Opłaty za korzystanie ze środowiska z podstawami raportowania
podstawami raportowania KOBIZE - praktyczne KOBIZE – praktyczne warsztaty (ochrona środowiska, opłaty środowiskowe,
sprawozdania, wzory dokumentów, sankcje)
warsztaty"

2019

Dział Administracyjny - szkolenie
"Zamówienia publiczne" wraz z kosztami
dojazdu

Zakres Obsługa plotera i krajarki
Czas trwania -6 h. Liczebność grupy do 10 os.
Zakres Kosztorysowanie w procesie budowlanym
Czas trwania -16 h. Liczebność grupy do 15 os
Zakres Kosztorysowanie w procesie budowlanym
Czas trwania -16 h. Liczebność grupy do 15 os

Czas trwania -8 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 49
Zakres Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.
Czas trwania -16 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 58

2019

Szkolenie "Asertywność w pracy" wraz z
kosztami dojazdu
Szkolenie "Czas pracy kierowców i planowanie
przewozów" wraz z kosztami dojazdu

Poz. 60

2019

Poz. 59

2019

Szkolenie "Poprawa wydajności pracy,
umiejętność organizowania czasu pracy w biurze"
wraz z kosztami dojazdu

Poz. 56

2019

Szkolenie "Tworzenie dokumentacji remontowobudowlanej (SIWZ) na potrzeby zamówień
publicznych" wraz z kosztami dojazdu

Poz. 57

2019

Szkolenie "Obowiązkowe kontrole okresowe
budynków i zasady prowadzenia książki obiektu
budowlanego" wraz z kosztami dojazdu
Dział Administracyjny - szkolenie
"Zamówienia publiczne" wraz z kosztami
dojazdu

Poz. 49

2020

Szkolenie "Kosztorysowanie w procesie
budowlanym"

Poz. 51

2020

2020

Szkolenie "Asertywność w pracy" wraz z
kosztami dojazdu
Szkolenie "Planowanie, realizacja i eksploatacja
inwestycji budowlanej" wraz z kosztami dojazdu

Poz. 61

2020

Poz. 49

2020

Dział Administracyjny - szkolenie
"Zamówienia publiczne" wraz z kosztami
dojazdu

Zakres zagadnienia dot. skutecznej komunikacji, odmowy, reakcji na działania,
które nie akceptujemy
Czas trwania 16 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres szkolenia: zarządzanie działem transportu
Czas trwania 16 h
Zakres zagadnienia dot. skutecznej komunikacji, odmowy, reakcji na działania,
kt. nie akceptujemy
Czas trwania 16 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres Tworzenie dokumentacji remontowo-budowlanej (SIWZ) na potrzeby
zamówień publicznych
Czas trwania - 16 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres - Obowiązkowe kontrole okresowe budynków i zasady prowadzenia
książki obiektu budowlanego
Czas trwania 12h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.
Czas trwania -16 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres Kosztorysowanie w procesie budowlanym
Czas trwania -16 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 58
Zakres zagadnienia dot. skutecznej komunikacji, odmowy, reakcji na działania,
które nie akceptujemy
Czas trwania 16 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres planowanie, realizacja i eksploatacja inwestycji budowlanej
Czas trwania 16 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.
Czas trwania -16 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 50

2020

Dział Administracyjny - szkolenie
"Zarządzanie zasobami ludzkimi" wraz z
kosztami dojazdu
Dział Administracyjny - szkolenie "Adobe
InDesing kurs zaawansowany" wraz z
kosztami dojazdu

Poz. 53

2020

Dział Administracyjny - szkolenie w
zakresie obsługi maszyn poligraficznych

Poz. 54

2020

Poz. 55

2020

Dział Administracyjny - szkolenie "Opłaty
za korzystanie ze środowiska z podstawami
raportowania KOBIZE - praktyczne warsztaty"
wraz z kosztami dojazdu

2020

Dział Administracyjny - szkolenie
"Tworzenie dokumentacji
remontowo-budowlanej (SIWZ) na potrzeby
zamówień publicznych" wraz z kosztami
dojazdu

Poz. 57

2020

Dział Administracyjny - szkolenie
"Obowiązkowe kontrole okresowe budynków i
zasady prowadzenia książki obiektu
budowlanego" wraz z kosztami dojazdu

Poz. 58

2020

Dział Administracyjny - szkolenie
"Asertywność w pracy" wraz z kosztami
dojazdu

Poz. 59

2020

Dział Administracyjny szkolenie "Poprawa
wydajności pracy, umiejętność organizowania
czasu pracy w biurze" wraz z kosztami dojazdu

2020

Dział Administracyjny szkolenie "Czas
pracy kierowców i planowanie przewozów"
wraz z kosztami dojazdu

Zakres Zarządzanie zespołem, skuteczne metody kierowania i motywacji
Czas trwania -16 h
Liczebność grupy do 15 os.
Zakres zaawansowane formy tworzenia dokumentów
Czas trwania -16 h. Liczebność grupy do 10 os.
Zakres Obsługa plotera i krajarki
Czas trwania -6 h. Liczebność grupy do 10 os.
Zakres Opłaty za korzystanie ze środowiska z podstawami raportowania
KOBIZE – praktyczne warsztaty (ochrona środowiska, opłaty środowiskowe,
sprawozdania, wzory dokumentów, sankcje)
Czas trwania -8 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 56
Zakres Tworzenie dokumentacji remontowo-budowlanej (SIWZ) na potrzeby
zamówień publicznych
Czas trwania - 16 h. Liczebność grupy do 15 os.

Zakres - Obowiązkowe kontrole okresowe budynków i zasady prowadzenia
książki obiektu budowlanego
Czas trwania 12h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres zagadnienia dot. skutecznej komunikacji, odmowy, reakcji na działania,
które nie akceptujemy
Czas trwania 16 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres zagadnienia dot. skutecznej komunikacji, odmowy, reakcji na działania,
kt. nie akceptujemy
Czas trwania 16 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 60
Zakres szkolenia: zarządzanie działem transportu. Czas trwania 16 h

2020

Dział Administracyjny szkolenie
"Planowanie, realizacja i eksploatacja
inwestycji budowlanej" wraz z kosztami
dojazdu

Poz. 61
Zakres planowanie, realizacja i eksploatacja inwestycji budowlanej
Czas trwania 16 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 62
2020

Szkolenie "Zarządzanie czasem i organizacja
czasu pracy"

Zakres rangowania zadań, określania priorytetów, nabycia praktycznych
umiejętności planowania i organizowania pracy, kontrolowania nakładu pracy
na poszczególne obowiązki w miejscu pracy
Czas trwania 16 h. Liczebność grupy do 15 os.

Szkolenie wraz z dojazdem "Logistyka zarządzanie magazynem i zapasami" wraz z
dojazdem

Poz. 64

2020

Szkolenie "Logistyka i transport - zarządzanie
pojazdami w firmie" wraz z dojazdem

Poz. 63

2020

Zakres Całokształt spraw związanych z zarządzaniem magazynem i zapasami
Czas trwania 12 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres Całokształt spraw związanych z zarządzaniem pojazdami w firmie
Czas trwania 16 h. Liczebność grupy do 15 os.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
2018

Szkolenie "Menadżer ds. jakości "

Poz. 90, BS
Zakres procedury, normy jakościowe w świetle nowych przepisów
Czas trwania 32 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 91, BS

2019

Szkolenie "Pełnomocnik systemu
zarządzania jakością ISO 9001:2015" szkolnie wraz z dojazdem - 91

zakres - zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika
– osoby zarządzającej i doskonalącej zintegrowane
systemy zarządzania.
Program - wprowadzenie do systemów zarządzania; omówienie wymagań norm ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001; integracja systemów zarządzania; podejście
systemowe; pełnomocnik ZSZ - zadania i rola w organizacji; dokumentacja systemowa
- nadzór, zarządzanie, identyfikacja, integracja; nadzór nad sprzętem kontrolnopomiarowym; program audytów wewnętrznych ZSZ; przygotowanie
danych do przeglądu zarządzania ZSZ; certyfikacja systemów zintegrowanych. Czas
trwania 24 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 92, BS
2019

Szkolenie "Lean six sigma" - szkolenie
wraz z dojazdem - 92

Zakres - poznanie podstaw metodologii i narzędzi w Six Sigma. Zdobycie wiedzy
pozwalającej na uczestnictwo w projektach Six Sigma.
Zrozumienie zasad działania w oparciu o zbieranie i analizę danych i wnioskowanie
statystyczne. Wskazanie zasad lean w projektowaniu rozwiązań problemów
Czas trwania 40 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 93, BS

2019

Szkolenie "Pełnomocnik ZSZ
9001,14001,18001" wraz z dojazdem - 93

Cel i zakres - zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji
pełnomocnika – osoby zarządzającej i doskonalącej zintegrowane
systemy zarządzania. Zagadnienia - wprowadzenie do systemów zarządzania;
omówienie wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001;
integracja systemów zarządzania; podejście systemowe; pełnomocnik ZSZ - zadania i
rola w organizacji; dokumentacja systemowa - nadzór, zarządzanie, identyfikacja,
integracja; nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym; program auditów
wewnętrznych ZSZ; przygotowanie danych do przeglądu zarządzania ZSZ;
certyfikacja systemów zintegrowanych.
Czas trwania 24 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 94, BS

2019

Szkolenie "Total Quality Management"
wraz z dojazdem - 94

Total Quality Management to trzy dni wprowadzenia w kompleksowe zarządzanie
jakością. Podczas zajęć szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie
narzędzi TQM. Głównym założeniem warsztatów jest przekonanie o roli, jaką pełni
pracownik operacyjny w budowaniu jakości produktu.
Uczestnicy, dzięki wieloetapowej grze symulacji procesu produkcyjnego, mają
możliwość samodzielnego wprowadzania poszczególnych narzędzi TQM w proces
produkcyjny. W oparciu o matrycę samokontroli jakości, ćwiczone są techniki
wykrywania i analizy błędów w procesie. Myśl przewodnia przyświecająca warsztatom
to zero błędów. Wbudowanie jakości w proces jest jednym z podstawowych elementów
na drodze do sukcesu przedsiębiorstwa.
Czas trwania 24 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 95, BS

2019

Szkolenie "Kaizen Toolbox" - szkolenie
wraz z dojazdem - 95

Zakres - warsztaty Kaizen Toolbox to zebranie w jednym miejscu i usystematyzowanie
wiedzy o wybranych narzędziach stosowanych przy wdrażaniu elementów Kaizen
Management System.
Począwszy od Audytu Kaizen, poprzez Policy Deployment, uczestnicy poznają sposoby
analizy poziomu wdrożenia narzędzi Kaizen, uczą się również wyznaczać cele i określać
brzegowe warunki wdrażania kultury Kaizen. Warsztaty pozwalają też zapoznać się z
wybranymi trudniejszymi narzędziami Kaizen, dzięki czemu uzupełniają swoją wiedzę i
sprawdzają poziom umiejętności
Czas trwania 24 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 96, BS
2019

Szkolenie "Menadżer projektu" 96

Cel i zakres - Przygotowanie uczestników do samodzielnego zarządzania projektem,
niezależnie od stopnia złożoności projektu, pełnienia roli kierownika / koordynatora
projektu oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi wspierających
zarządzanie projektem.
Czas trwania 16 h. Liczebność grupy do 15 os.

WYKAZ SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2018/2020
W PROJEKCIE UNIJNYM
pt: ,,Kompleksowy Program Rozwoju PWSZ w Kaliszu", przygotowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz. Numer projektu: POWR.03.05.00-00-z060/17.

KWESTURA
Rok
realizacji

Nazwa szkolenia

2018

Szkolenie "Efektywne zarządzanie finansami
uczelni"

2018

Szkolenie "Dotacje z budżetu państwa
przeznaczone uczelniom na kształcenie osób
niepełnosprawnych zasady ich podziału,
dokumentowania i wydatkowania"

Opis szkolenia
Poz. 69
Zakres planowanie finansowe, zarządzanie finansami uczelni, planowanie
i analiza finansowa
Czas trwania 12 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 68
Zakres omówienie algorytmu podziału dotacji z budżetu państwa
Czas trwania 16 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 65
2018

Szkolenie "Podatek VAT w szkołach
wyższych"

2018

Szkolenie "Podatek CIT w szkolnictwie
wyższym"

2018

Szkolenie "Podatek dochodowy od osób
fizycznych"

2018

Szkolenie "Kalkulacja kosztów kształcenia
w szkołach wyższych"

"Podatek VAT w szkołach wyższych" - celem szkolenia jest kompleksowe
zaprezentowanie zmian w podatku VAT z uwzględnieniem konsekwencji dla
szkół wyższych.
Czas trwania 8h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 66
"Podatek CIT w szkolnictwie wyższym"- zakres szkolenia dot. ogólnych
zasad podlegania opodatkowaniu i rozliczania podatku przez szkoły wyższe.
Czas trwania - 8h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 71
Zakres Zmiany oraz planowane zmiany w PIT, wraz z omówieniem skutków
podatkowych regulacji
Czas trwania 8 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 67
Zakres - model obliczania kosztu kształcenia w szkole wyższej
Czas trwania - 8h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 70

2018

Szkolenie "Czynności przed zamknięciem
ksiąg rachunkowych w JST"
Szkolenie "Uprawnienia do świadczeń
z ubezpieczeń społecznych"

Poz. 72

2018

Szkolenie "Zmiany w ubezpieczeniach
społecznych"

Poz. 73

2018

Szkolenie "Zasady przyznawania świadczeń
pomocy materialnej studentom"

Poz. 74

2018

2019

Szkolenie "Podatek VAT w szkołach
wyższych"

2019

Szkolenie "Podatek CIT w szkolnictwie
wyższym"

2019

Szkolenie "Podatek dochodowy od osób
fizycznych"

2019

Szkolenie "Efektywne zarządzanie finansami
uczelni"

2019

Szkolenie "Kalkulacja kosztów kształcenia
w szkołach wyższych"

2019

Szkolenie "Czynności przed zamknięciem
ksiąg rachunkowych w JST"

Zakres czynności ewidencyjno-rozliczeniowe konieczne przed zamknięciem
roku.
Czas trwania 8 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres ustalanie prawa do zasiłków-nowe interpretacje
Czas trwania 6 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres zasady rozliczania wpłat, zbiegi ubezpieczeń
Czas trwania 6 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres zasady ustalania dochodu studenta i przyznawania świadczeń.
Czas trwania 8 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 65
"Podatek VAT w szkołach wyższych" - celem szkolenia jest kompleksowe
zaprezentowanie zmian w podatku VAT z uwzględnieniem konsekwencji dla
szkół wyższych.
Czas trwania 8h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 66
"Podatek CIT w szkolnictwie wyższym"- zakres szkolenia dot. ogólnych
zasad podlegania opodatkowaniu i rozliczania podatku przez szkoły wyższe.
Czas trwania - 8h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 71
Zakres Zmiany oraz planowane zmiany w PIT, wraz z omówieniem skutków
podatkowych regulacji
Czas trwania 8 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 69
Zakres planowanie finansowe, zarządzanie finansami uczelni, planowanie
i analiza finansowa
Czas trwania 12 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 67
Zakres - model obliczania kosztu kształcenia w szkole wyższej
Czas trwania - 8h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 70
Zakres czynności ewidencyjno-rozliczeniowe konieczne przed zamknięciem
roku.
Czas trwania 8 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 74

2019

Szkolenie "Zasady przyznawania świadczeń
pomocy materialnej studentom"

2019

Szkolenie "Dotacje z budżetu państwa
przeznaczone uczelniom na kształcenie osób
niepełnosprawnych zasady ich podziału,
dokumentowania i wydatkowania"
Szkolenie "Uprawnienia do świadczeń
z ubezpieczeń społecznych"

Poz. 72

2019

Szkolenie "Zmiany w
ubezpieczeniach społecznych"

Poz. 73

2019

Kwestura - szkolenie "Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych - regulacje"
wraz z dojazdem
Szkolenie "Dotacje z budżetu państwa
przeznaczone uczelniom na kształcenie osób
niepełnosprawnych zasady ich podziału,
dokumentowania i wydatkowania"

Poz. 75

2019

2020

Zakres zasady ustalania dochodu studenta i przyznawania świadczeń.
Czas trwania 8 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 68
Zakres omówienie algorytmu podziału dotacji z budżetu państwa
Czas trwania 16 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres ustalanie prawa do zasiłków-nowe interpretacje
Czas trwania 6 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres zasady rozliczania wpłat, zbiegi ubezpieczeń
Czas trwania 6 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres zasady ustalania dochodu studenta i przyznawania świadczeń
Czas trwania 8 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 68
Zakres omówienie algorytmu podziału dotacji z budżetu państwa
Czas trwania 16 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 65
"Podatek VAT w szkołach wyższych" - celem szkolenia jest kompleksowe
zaprezentowanie zmian w podatku VAT z uwzględnieniem konsekwencji dla
szkół wyższych.
Czas trwania 8h. Liczebność grupy do 15 os.

2020

Szkolenie "Podatek VAT w szkołach
wyższych"

2020

Szkolenie "Podatek CIT w szkolnictwie
wyższym"

"Podatek CIT w szkolnictwie wyższym"- zakres szkolenia dot. ogólnych
zasad podlegania opodatkowaniu i rozliczania podatku przez szkoły wyższe.
Czas trwania - 8h. Liczebność grupy do 15 os.

Szkolenie "Kalkulacja kosztów kształcenia
w szkołach wyższych"

Poz. 67

2020

2020

Szkolenie "Podatek dochodowy od osób
fizycznych"

Poz. 66

Zakres - model obliczania kosztu kształcenia w szkole wyższej
Czas trwania - 8h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 71
Zakres Zmiany oraz planowane zmiany w PIT, wraz z omówieniem skutków
podatkowych regulacji
Czas trwania 8 h. Liczebność grupy do 15 os.

Szkolenie "Uprawnienia do świadczeń
z ubezpieczeń społecznych"

Poz. 72

2020

Szkolenie "Zmiany w ubezpieczeniach
społecznych"

Poz. 73

2020

Szkolenie "Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych - regulacje" wraz z dojazdem

Poz. 75

2020

Zakres ustalanie prawa do zasiłków-nowe interpretacje
Czas trwania 6 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres zasady rozliczania wpłat, zbiegi ubezpieczeń
Czas trwania 6 h. Liczebność grupy do 15 os.
Zakres zasady ustalania dochodu studenta i przyznawania świadczeń
Czas trwania 8 h. Liczebność grupy do 15 os.

WYKAZ SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2018/2020
W PROJEKCIE UNIJNYM
pt: ,,Kompleksowy Program Rozwoju PWSZ w Kaliszu", przygotowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta
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DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Rok
realizacji

Nazwa szkolenia

Opis szkolenia
Poz. 39

2018

Dział Zamówień Publicznych - szkolenie
"E-zamówienia - elektroniczne zamówienia
publiczne"

W ramach zadania zaplanowano szkolenia podnoszące kompetencje
kadry administracyjnej oraz kierowniczej Uczelni.
Nabyte kompetencje usprawnią funkcjonowanie uczelni oraz przede
wszystkim umożliwią jej dalszy rozwój, pozwolą sprawnie
przeprowadzać inwestycje trwające i planowane inwestycje,
racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami.
Są to szkolenia otwarte, w czasie których Pracownicy Uczelni będą
mieli okazję wymienić się doświadczeniem z innymi osobami
uczestnikami szkoleń, co będzie stanowiło istotną wartość dodaną
udziału w szkoleniach.
E-zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne zakres
szkolenia dot. elektronizacji zamówień publicznych od X. 2018r.
Czas trwania 12 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 40

2018

Dział Zamówień Publicznych - szkolenie
"Zamówienia publiczne do 30 000 EURO"

W ramach zadania zaplanowano szkolenia podnoszące kompetencje
kadry administracyjnej oraz kierowniczej Uczelni.
Nabyte kompetencje usprawnią funkcjonowanie uczelni oraz przede
wszystkim umożliwią jej dalszy rozwój, pozwolą sprawnie
przeprowadzać inwestycje trwające i planowane inwestycje,
racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami.
Są to szkolenia otwarte, w czasie których Pracownicy Uczelni będą
mieli okazję wymienić się doświadczeniem z innymi osobami
uczestnikami szkoleń, co będzie stanowiło istotną wartość dodaną
udziału w szkoleniach.
Zamówienia publiczne do 30 000 EURO zakres szkolenia dot.

przygotowywania dokumentacji dla zamówień nie objętych Ustawą
Prawo Zamówień Publicznych
Czas trwania 12 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 41

2018

Szkolenie "Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych"

W ramach zadania zaplanowano szkolenia podnoszące kompetencje
kadry administracyjnej oraz kierowniczej Uczelni.
Nabyte kompetencje usprawnią funkcjonowanie uczelni oraz przede
wszystkim umożliwią jej dalszy rozwój, pozwolą sprawnie
przeprowadzać inwestycje trwające i planowane inwestycje,
racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami.
Są to szkolenia otwarte, w czasie których Pracownicy Uczelni będą
mieli okazję wymienić się doświadczeniem z innymi osobami
uczestnikami szkoleń, co będzie stanowiło istotną wartość dodaną
udziału w szkoleniach.
"Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych"
Czas trwania 12 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 97

2018

Dział Zamówień Publicznych - szkolenie
"Inwentaryzacja w jednostkach sektora
finansów publicznych" - wraz z dojazdem

W ramach zadania zaplanowano szkolenia podnoszące kompetencje
kadry administracyjnej oraz kierowniczej Uczelni.
Nabyte kompetencje usprawnią funkcjonowanie uczelni oraz przede
wszystkim umożliwią jej dalszy rozwój, pozwolą sprawnie
przeprowadzać inwestycje trwające i planowane inwestycje,
racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami.
Są to szkolenia otwarte, w czasie których Pracownicy Uczelni będą
mieli okazję wymienić się doświadczeniem z innymi osobami
uczestnikami szkoleń, co będzie stanowiło istotną wartość dodaną
udziału w szkoleniach.
Zakres - organizacja, metody i terminy oraz dokumentacja
dotycząca inwentaryzacji środków trwałych.
Czas trwania 8 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 40

2019

Dział Zamówień Publicznych - szkolenie
"Zamówienia publiczne do 30 000 EURO"

W ramach zadania zaplanowano szkolenia podnoszące kompetencje
kadry administracyjnej oraz kierowniczej Uczelni.
Nabyte kompetencje usprawnią funkcjonowanie uczelni oraz przede
wszystkim umożliwią jej dalszy rozwój, pozwolą sprawnie
przeprowadzać inwestycje trwające i planowane inwestycje,
racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami.
Są to szkolenia otwarte, w czasie których Pracownicy Uczelni będą
mieli okazję wymienić się doświadczeniem z innymi osobami
uczestnikami szkoleń, co będzie stanowiło istotną wartość dodaną

udziału w szkoleniach.
Zamówienia publiczne do 30 000 EURO zakres szkolenia dot.
przygotowywania dokumentacji dla zamówień nie objętych Ustawą
Prawo Zamówień Publicznych
Czas trwania 12 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 42

2019

Dział Zamówień Publicznych - szkolenie Sprawozdania
roczne dot. Zamówień Publicznych

W ramach zadania zaplanowano szkolenia podnoszące kompetencje
kadry administracyjnej oraz kierowniczej Uczelni.
Nabyte kompetencje usprawnią funkcjonowanie uczelni oraz przede
wszystkim umożliwią jej dalszy rozwój, pozwolą sprawnie
przeprowadzać inwestycje trwające i planowane inwestycje,
racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami.
Są to szkolenia otwarte, w czasie których Pracownicy Uczelni będą
mieli okazję wymienić się doświadczeniem z innymi osobami
uczestnikami szkoleń, co będzie stanowiło istotną wartość dodaną
udziału w szkoleniach.
Zakres - prawidłowe sporządzanie sprawozdań rocznych
Czas trwania 6 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 43

2019

Dział Zamówień Publicznych - szkolenie "Trening
menedżerski - zarządzanie zespołem"

W ramach zadania zaplanowano szkolenia podnoszące kompetencje
kadry administracyjnej oraz kierowniczej Uczelni.
Nabyte kompetencje usprawnią funkcjonowanie uczelni oraz przede
wszystkim umożliwią jej dalszy rozwój, pozwolą sprawnie
przeprowadzać inwestycje trwające i planowane inwestycje,
racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami.
Są to szkolenia otwarte, w czasie których Pracownicy Uczelni będą
mieli okazję wymienić się doświadczeniem z innymi osobami
uczestnikami szkoleń, co będzie stanowiło istotną wartość dodaną
udziału w szkoleniach.
Zakres - sztuka motywowania, oceny i przekazywania informacji
zwrotnej w praktyce.
Czas trwania 14 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 44

2019

Dział Zamówień Publicznych - szkolenie "Umowy w
systemie zamówień publicznych - przygotowywanie,
zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie"

W ramach zadania zaplanowano szkolenia podnoszące kompetencje
kadry administracyjnej oraz kierowniczej Uczelni.
Nabyte kompetencje usprawnią funkcjonowanie uczelni oraz przede
wszystkim umożliwią jej dalszy rozwój, pozwolą sprawnie
przeprowadzać inwestycje trwające i planowane inwestycje,
racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami.
Są to szkolenia otwarte, w czasie których Pracownicy Uczelni będą

mieli okazję wymienić się doświadczeniem z innymi osobami
uczestnikami szkoleń, co będzie stanowiło istotną wartość dodaną
udziału w szkoleniach.
Zakres - kompleksowe omówienie zasad dotyczących umów w
systemie zamówień publicznych.
Czas trwania 12 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 45

2019

Dział Zamówień Publicznych - szkolenie "Zamówienia
publiczne na roboty budowlane"

W ramach zadania zaplanowano szkolenia podnoszące kompetencje
kadry administracyjnej oraz kierowniczej Uczelni.
Nabyte kompetencje usprawnią funkcjonowanie uczelni oraz przede
wszystkim umożliwią jej dalszy rozwój, pozwolą sprawnie
przeprowadzać inwestycje trwające i planowane inwestycje,
racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami.
Są to szkolenia otwarte, w czasie których Pracownicy Uczelni będą
mieli okazję wymienić się doświadczeniem z innymi osobami
uczestnikami szkoleń, co będzie stanowiło istotną wartość dodaną
udziału w szkoleniach.
Zakres - omówienie i wyjaśnienie najważniejszych problemów
specyficznych dla udzielania zamówień publicznych na roboty
budowlane.
Czas trwania - 6 h. Liczebność grupy do 15 os

Poz. 97

2019

Szkolenie "Inwentaryzacja w jednostkach sektora
finansów publicznych"

2020

Dział Zamówień Publicznych - szkolenie "Kosztorysy,
cena oferty, wynagrodzenie wykonawcy i rozliczenia z
podwykonawcami w zamówieniach publicznych na
roboty budowlane"

W ramach zadania zaplanowano szkolenia podnoszące kompetencje
kadry administracyjnej oraz kierowniczej Uczelni.
Nabyte kompetencje usprawnią funkcjonowanie uczelni oraz przede
wszystkim umożliwią jej dalszy rozwój, pozwolą sprawnie
przeprowadzać inwestycje trwające i planowane inwestycje,
racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami.
Są to szkolenia otwarte, w czasie których Pracownicy Uczelni będą
mieli okazję wymienić się doświadczeniem z innymi osobami
uczestnikami szkoleń, co będzie stanowiło istotną wartość dodaną
udziału w szkoleniach.
Zakres - organizacja, metody i terminy oraz dokumentacja
dotycząca inwentaryzacji środków trwałych.
Czas trwania 8 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 46
W ramach zadania zaplanowano szkolenia podnoszące kompetencje
kadry administracyjnej oraz kierowniczej Uczelni.
Nabyte kompetencje usprawnią funkcjonowanie uczelni oraz przede
wszystkim umożliwią jej dalszy rozwój, pozwolą sprawnie

przeprowadzać inwestycje trwające i planowane inwestycje,
racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami.
Są to szkolenia otwarte, w czasie których Pracownicy Uczelni będą
mieli okazję wymienić się doświadczeniem z innymi osobami
uczestnikami szkoleń, co będzie stanowiło istotną wartość dodaną
udziału w szkoleniach.
Zakres - opis sposobu obliczenia ceny ofertowej w zależności od
formy wynagrodzenia.
Czas trwania - 6 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 47

2020

Dział Zamówień Publicznych - szkolenie "Audyt
zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w
rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z
realizacją zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty"

W ramach zadania zaplanowano szkolenia podnoszące kompetencje
kadry administracyjnej oraz kierowniczej Uczelni.
Nabyte kompetencje usprawnią funkcjonowanie uczelni oraz przede
wszystkim umożliwią jej dalszy rozwój, pozwolą sprawnie
przeprowadzać inwestycje trwające i planowane inwestycje,
racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami.
Są to szkolenia otwarte, w czasie których Pracownicy Uczelni będą
mieli okazję wymienić się doświadczeniem z innymi osobami
uczestnikami szkoleń, co będzie stanowiło istotną wartość dodaną
udziału w szkoleniach.
Zakres specjalistyczne warsztaty dla Kontrolujących,
Zamawiających chcących sprawdzić
prawidłowość działań przy udzielaniu zamówień publicznych
Czas trwania -16 h. Liczebność grupy do 15 os.

WYKAZ SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2018/2020
W PROJEKCIE UNIJNYM
pt: ,,Kompleksowy Program Rozwoju PWSZ w Kaliszu", przygotowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz. Numer projektu: POWR.03.05.00-00-z060/17.
DZIAŁ INFORMATYKI
Rok
realizacji
2018

Nazwa szkolenia
Dział informatyki i e-learningu szkolenie
"NSE5 FortiAnalyzer"

Opis szkolenia
Poz. 76
Zakres dostarczenie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych do
administracji urządzeniem Forti Analyzer. oprogramowaniem Forti Client).
Czas trwania 7 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 77

2018

Dział informatyki i e-learningu szkolenie
"Oracle Database 12c: Program with
PL/SQL"

Zakres Warunkowa kontrola przepływ kodu (pętle, struktury sterujące).
Używanie pakietów PL / SQL do grupowania i zawierania powiązanych
konstrukcji. Tworzenie wyzwalaczy w celu rozwiązania problemów biznesowych.
Używanie niektórych dostarczonych pakietów PL / SQL firmy Oracle do
generowania danych wyjściowych na ekranie i pliku. Tworzenie anonimowych
bloków PL / SQL, funkcji i procedur. Deklaracja zmiennych PL / SQL.
Czas trwania 35 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 98

2018

Dział Informatyki i E-edukacji - szkolenie
"Jak dbać o interesy działu oraz zespołu IT?"

Zakres szkolenia: Jak dbać o interesy swojego działu lub zespołu? Jak
porozumiewać się z przedstawicielami innych działów w organizacji dbając o
własne interesy i jednocześnie nie popadając w tak zwane myślenie silosowe?
Budowanie relacji z pracownikami innych działów to sztuka wymagająca zarówno
doskonałych umiejętności komunikacji, perswazji jak i rozumienia stanowiska i
potrzeb innych ludzi. Szkolenie pozwoli wyposażyć uczestników w umiejętności
pozwalające budować relacje z pomiędzy działami oraz dbać przy tym o interesy
swojego zespołu. Czas trwania: 16 godzin, liczebność grupy do 10 osób.

Poz. 99
2018

Dział Informatyki i E-edukacji - szkolenie
"ITIL Foundation"

Zakres: ITIL to zbiór dobrych praktyk, dzięki któremu zarządzanie usługami IT
staje się prostsze. Metoda ta poprzez zdefiniowanie celów oraz przejrzyste
wskazówki dotyczące przebiegu każdego z procesów, dostarcza użytkownikom
usługi informatyczne o wysokim poziomie, jednocześnie obniżając ich koszty.
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami ITIL,

strukturą procesów, pojęciami i zasadami funkcjonowania organizacji
świadczącej usługi informatyczne w oparciu o najlepsze praktyki. Szkolenie daje
podstawy do efektywnego zarządzania usługami informatycznymi.
Czas trwania: 21 godzin. Liczebność grupy szkoleniowej: do 10 osób

Poz. 100
2018

Dział Informatyki i E-edukacji - szkolenie
"Zarządzanie projektami dla menedżerów"

Zakres szkolenia: Uczestnicy szkolenia zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę
potrzebną do sprawnego zarządzania w organizacjach prowadzących działania
projektowe, określania potrzeby uruchomienia projektu, kierownika projektu,
zespołu i metodyki, nadzorowania przebiegu.
Czas trwania: 14 godzin. Liczebność grupy szkoleniowej: do 10 osób

Poz. 101

2018

Dział Informatyki i E-edukacji - szkolenie
"PRINCE2 Foundation"

Zakres szkolenia: Słuchacz zapoznaje się z wiedzą w zakresie prowadzenia
projektów w oparciu o brytyjską metodykę PRNICE2, powszechnie stosowaną w
zarządzaniu projektami. Celem akredytowanego szkolenie PRINCE2 Foundation
jest przekazanie podstawy dobrych i sprawdzonych metod zarządzania
projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu. Zwiększa
to szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga w
kontrolowany sposób prowadzić projekt. Na szkoleniu nacisk jest położony także
na skalowalność metodyki, umiejętność dostosowania i właściwego
postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z PRINCE2. Kurs kończy
się egzaminem na poziomie Foundation. Czas : 24 godziny. Liczebność do 10 os.

Poz. 78

2019

Dział informatyki i e-learningu szkolenie
"MS-10981 Infrastructure Provisioning
withSystem Center Virtual Machine
Manager" wraz z dojazdem

Zakres Szkolenie dostarcza niezbędnej wiedzy oraz umiejętności koniecznych do
skutecznego zarządzania wirtualną infrastrukturą przedsiębiorstwa.
Przedstawione zagadnienia obejmują aspekty centralnego zarządzania,
monitorowania i wdrażania rozwiązań, jak również integrację usług chmury
prywatnej z komponentami chmury publicznej. Uczestnicy szkolenia posiądą
umiejętności niezbędne do zapewnienia ciągłości działania usług oraz
automatyzacji najważniejszych czynności serwisowych jak również zarządzanie
Windows Azure. Czas trwania 35 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 79

2019

Dział informatyki i e-learningu szkolenie
"ClearPass Essentials (H0LJ7S)" wraz z
dojazdem

Zakres - Szkolenie ClearPass Essentials 6.3 dostarcza informacji nt kontroli
dostępu (Network Access Control) w sieciach komputerowych z wykorzystaniem
produktów ClearPass. W trakcie 5cio dniowego kursu zostaną zaprezentowane
kluczowe funkcje, a ćwiczenia praktyczne pozwolą zdobyć niezbędne
umiejętności. Kursanci dowiedzą się jak skonfigurować ClearPass, jako serwer
usług AAA oraz funkcje takie jak: Policy Manager, Guest, OnGuard, OnBoard.
Dodatkowo przeprowadzona zostanie integracja z zewnętrznym serwerem Active
Directory, omówione zagadnienia tworzenia raportów oraz najlepsze praktyki.
Czas trwania 35 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 80

2019

Szkolenie "JavaScript - architektura aplikacji
webowych - zaawansowane programowanie"
wraz z dojazdem

Zakres i cel szkolenia - omówienie zaawansowanych koncepcji
programistycznych w języku JavaScript, stosowanych przy tworzeniu aplikacji
webowych (Single Page App). Omówione zostaną paradygmaty programowania
obiektowego i funkcyjnego, przydatne w tworzeniu aplikacji wzorce projektowe,
wzorce i biblioteki MV* tworzone w JavaScript, a także best practices i pułapki
związane z programowaniem w JavaScript. Ponadto przedstawiony będzie
nowoczesny warsztat programisty JS, z uwzględnieniem zaawansowanych
narzędzi developerskich dostępnych w przeglądarkach, testowaniem
poprawności kodu oraz narzędziami typu build tool.
Czas trwania 24 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 81
2019

Szkolenie "Oracle WebLogic Server 12c:
Administration I" wraz z dojazdem

Zakres Użycie Cloud Control do monitorowania serwerów i aplikacji WebLogic,
administrowania domenami WebLogic i wdrażania aplikacji, klonowania i
skalowania środowisk WebLogic, w celu śledzenia i porównywania konfiguracji
WebLogic, analizy diagnostyki JVM i WebLogic.
Czas trwania 35 h. Liczebność grupy do 15 os.

Poz. 102

2019

Szkolenie "Microsoft Excel - Zaawansowane
narzędzia analityczne i prezentacyjne:
PowerPivot, Power Query, Power View &
Power Map" wraz z dojazdem

2019

Szkolenie "Querying Microsoft SQL Server"
wraz z dojazdem

Zakres szkolenia: Szkolenie dedykowane wszystkim osobom których zadaniem
jest opracowanie danych pochodzących z różnych źródeł w celu ich dalszej
analizy i raportowania. Dzięki zastosowaniu narzędzi dostępnych w Microsoft
Excel możliwe jest usprawnienie i zautomatyzowanie tych zadań bez
konieczności nauki VBA. Szczególnie polecamy to szkolenie pracownikom
przygotowującym wielowymiarowe analizy i raporty.
Czas szkolenia: 21 godzin. Liczebność grupy szkoleniowej do 10 osób

Poz. 103
Zakres szkolenia: Wiedza oraz umiejętności praktyczne związane z pisaniem
zapytań do baz danych przy wykorzystaniu języka Transact-SQL w MS SQL
Server 2014. Czas szkolenia: 35 godzin. Liczebność grupy do 10 osób

Poz. 104

2019

Dział Informatyki i E-edukacji - szkolenie
"ITIL Practitioner"szkolenie wraz z dojazdem

Zakres - Podczas szkolenia ITIL Practitioner omówione są szczegółowo trzy
aspekty zarządzania usługami IT (IT Service Management), kluczowe dla
powodzenia każdej inicjatywy dotyczącej doskonalenia:
Zarządzanie Zmianą Organizacyjną, Komunikację oraz tematykę miar i metryk
efektywności usług i procesów zarządzania usługami. Prezentuje podejście
Ustawicznego Doskonalenia Usług (CSI Continual Service Improvement) jako
skuteczną metodę ustrukturyzowania przedsięwzięć doskonalących. Kurs
omawia także dziewięć wiodących pryncypiów zarządzania usługami IT.
Czas trwania - 21 h. Liczba osób w grupie do 10.

