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Wsparcie rozwoju i doskonalenia kompetencji 

w szkolnictwie wyższym 

 

Szanowni Państwo, 

 

  Będąc częścią środowiska akademickiego, zarówno Państwo jak i my, zdajemy sobie sprawę, 

iż szkolnictwo wyższe w Polsce weszło w  fazę zmian, które postawiły nas przed szeregiem wyzwań 

wynikających z konieczności adaptacji do nowej rzeczywistości. Tematyka Procesu Bolońskiego oraz 

nowelizacji unormowań prawnych  tworzących ramy naszej codziennej działalności nie schodzi z ust 

każdego,  kto  choćby w drobnym  stopniu ma na  co dzień do  czynienia  z uczelniami  i nauką.  Stale 

słyszymy o nowelizacji ustaw,  zmianach w  kształceniu, a  także o budowaniu  i  zapewnianiu  jakości 

kształcenia.  Wielu  postawiło  sobie  za  cel  szerzenie  wiedzy  na  temat  istoty  reformy,  czy 

obowiązujących  od  1  października  2011r.  unormowań  prawnych,  inni  zaznaczają  jak  ważna  jest 

jakość, lecz co do zasady nie wyjaśniają czym jest i jak o nią dbać, garstka mówi o nas – tych, których 

zachodząca rewolucja dotyczy. 

Postanowiliśmy zaproponować Państwu więcej, ponieważ dostrzegamy  i rozumiemy Państwa 

wyraźniej  niż  ludzie  spoza  środowiska  akademickiego. Wszyscy  nasi  trenerzy  są  i  chcą  nadal  być 

częścią tego środowiska. Dzięki Państwu możemy wspólnie dokonać kolejnego kroku, który przybliży 

nas  ku  celowi,  jakim  jest  stworzenie  spójnej,  choć  opartej  na  indywidualnościach,  sprawnie 

działającej  całości, w której  skład wejdą wszyscy uczestnicy  szeroko pojętego  życia akademickiego. 

Skupiamy  się na nim, nie  rozpraszając  swej uwagi  zagadnieniami  i  szkoleniami,  które nie  są  z nim 

związane. 

Wszystkie oferowane przez nas zajęcia zostały przygotowane przez specjalistów pracujących na 

co  dzień  w  instytucjach  związanych  ze  szkolnictwem  wyższym  lub  współpracujących  z  nimi; 

instytucjami takimi jak: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Polska Komisja Akredytacyjna, jak również innymi, w tym szkołami wyższymi. Niesiemy ze 

sobą  doświadczenia  samorządowe,  związane  z  pracą  jako  nauczyciele  akademiccy  i  urzędnicy,  jak 

również wnioski wyniesione z niezliczonych godzin  rozmów z pracownikami uczelni. Temu etapowi 

zawsze poświęcamy dużo czasu, gdyż pracownicy każdego szczebla,  jednostkowo  i  jako zbiorowość, 

stojący przed koniecznością odnalezienia się w nowej sytuacji, są dla nas zawsze najważniejsi. 

Dlatego dla nas przepisy prawne są  jedynie tłem, polem działania  istotnym, gdyż  jakże często 

ograniczającym, ale niczym więcej. Znając  jego specyfikę możemy, potrafiąc współdziałać, osiągnąć 

dowolny cel. Zamierzamy Państwu w tym pomóc pokazując, jak tego dokonać. 
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Mając  świadomość  powagi  przedsięwzięcia  i  sytuacji  szkolnictwa  wyższego  w  Polsce, 

przygotowaliśmy  dla  Państwa  propozycję  szeregu  szkoleń  tematycznych  nie  tylko  z  zakresu 

unormowań prawnych, ale  także  kompetencji miękkich, komunikacji  interpersonalnej, andragogiki, 

pedeutologii  czy  też  organizacji  pracy.  Pragniemy  podzielić  się  z  Państwem  wiedzą  na  temat 

projektowania strategii, zarządzania jakością oraz zagadnień dotyczących psychologii przywództwa. 

Zachęcamy  do  zapoznania  się  z  sylwetkami  współpracujących  z  nami  konsultantów 

i trenerów,  oraz  analizy  proponowanych  programów  szkoleniowych  pod  kątem  ich  przydatności 

właśnie w Państwa Uczelni. Jesteśmy otwarci na propozycje oraz elastyczni w zakresie programowym 

i organizacyjnym. Oferujemy wstępne badanie i identyfikację indywidualnych potrzeb szkoleniowych. 

Chociaż proponujemy gotowe programy,  to dajemy Państwu możliwość wybrania  tych elementów, 

które mogłyby wspomóc  Państwa  Uczelnię w  procesie  dostosowawczym  i  dalszym  kształtowaniu 

własnej wizji rozwoju.  

Nie  tylko  my,  ale  również  Państwo  macie  wpływ  na  ewolucję  naszej  działalności 

i kształtowanie  wachlarza  podejmowanej  problematyki.  Jeśli  nie  odnaleźliście  Państwo  w  naszej 

ofercie poszukiwanych zagadnień, prosimy o kontakt. Postaramy się sprostać Państwa oczekiwaniom. 

Jeśli nawet nie będzie  to możliwe bezpośrednio,  to pomożemy  skontaktować  się  z osobami, które 

będą w stanie to zrobić. Zawdzięczamy to przyjaznym relacjom utrzymywanym z innymi specjalistami 

działającymi na tym samym polu. 

Mamy nadzieję,  że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem.  Jak stwierdził 

laureat  Nagrody  Nobla  z  dziedziny  fizyki,  Enrico  Fermi:  „Najgorszym  wrogiem  wiedzy  nie  jest 

niewiedza,  lecz wiedza połowiczna”. Dlatego wierzymy w owocną współpracę w duchu wzajemnej 

wymiany  doświadczeń.  Jesteśmy  ciekawi,  czego  nauczymy  się  od  Państwa.  Już  teraz    nurtuje  nas 

jednak pytanie: czego Państwo chcielibyście się dowiedzieć od nas? 

 

 

 

 

Przemysław Kotecki 
Prezes Effective Consulting 
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Zakres tematyczny oferty 
 

Zagadnienia poruszane w proponowanych przez nas szkoleniach to: 
 
I. Unormowania prawne oraz zagadnienia organizacyjne 
 

1. Zmiany w unormowaniach dotyczących systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. 

a) Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 

b) Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych  i  tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki, a także związane z nią akty wykonawcze; 

c) Akty wykonawcze. 

 

2. Kształcenie. 

a) Obsługa procesu kształcenia; 

b) Uregulowania prawne dotyczące organizacji kształcenia; 

c) Planowanie i realizacja procesu kształcenia. 

d) Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia 

e) Monitorowanie losów zawodowych absolwentów  

 

3. Uczestnicy życia akademickiego. 

a) Studenci w systemie szkolnictwa wyższego; 

b) Studia doktoranckie; 

c) Stopnie naukowe i tytuł naukowy, działalność naukowo‐badawcza. 

 

4. Organizacja i otoczenie Uczelni. 

a) Redakcja  dokumentów związanych z działalnością organów uczelni; 

b) Kształtowanie relacji uczelni z otoczeniem – wykorzystanie w procesie kształcenia; 

c) Polska Komisja Akredytacyjna. 

 
II. Kompetencje miękkie  

 

1. Praca w Uczelni. 

a) Skuteczna komunikacja interpersonalna; 

b) Komunikacja asertywna; 

c) Efektywne prowadzenie zajęć;  

d) Zarządzanie sobą w czasie; 

e) Trening kreatywności; 

f) Negocjacje; 

g) Zarządzanie stresem; 

h) Nowe techniki przygotowania prezentacji z wykorzystaniem multimediów; 

 

2. Zarządzanie Uczelnią. 

a) Efektywna komunikacja w przywództwie; 

b) Motywowanie innych; 

c) Zarządzanie projektem; 
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d) Zarządzanie zmianą; 

e) Zarządzanie konfliktem. 

 

III. Doradztwo w zakresie 

 Identyfikacji potrzeb szkoleniowych; 

 Budowy wewnętrznych systemów zapewniania jakości; 

 Budowy systemu badania losów zawodowych absolwentów; 

 Doradztwa strategicznego. 

Zachęcamy  do  zapoznania  się  ze  szczegółowymi  opisami  poszczególnych  zagadnień  oraz 

propozycją  przykładowych  programów  szkoleniowych.  Niezbędne  informacje  znajdziecie  Państwo 

w dalszej części dokumentu. Zamieściliśmy tam również wybrane prezentacje naszych profesjonalnie 

przygotowanych trenerów i doradców. 
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Tel.: 48 606-916-323 

Mail: kontakt@effective-consulting.pl 

6 

„Wolność to prawo czynienia wszystkiego, na co pozwalają prawa.” 

Monteskiusz 

I. Unormowania prawne oraz zagadnienia organizacyjne	
 

Zmiany w unormowaniach dotyczących systemu szkolnictwa wyższego 

w Polsce ‐ Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
 

Założenia i zakres tematyczny: 

Wprowadzając  Państwa  w  niniejszą  tematykę  pragniemy  pomóc  zrozumieć  i  zapamiętać 

zmiany dotyczące ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Podzielone tematycznie moduły prezentacji 

zbudowano  porównując  dotychczasowe  i  obowiązujące  obecnie  przepisy.  Uwzględniliśmy  również 

przepisy przejściowe oraz późniejszy termin wejścia w życie niektórych unormowań. 

Prowadzący  zapozna  Państwa  z  historią  unormowań  prawnych  dotyczących  szkolnictwa 

wyższego w Polsce,  istotą  Procesu Bolońskiego oraz planowanymi skutkami reformy. Zwróci uwagę 

na  zmiany,  które  zaszyły  w  stosowanej  dotychczas  siatce  pojęciowej  i  zaznajomi  z  nowo 

wprowadzonymi w szkolnictwie wyższym instytucjami. 

Wskażemy,  jakie  istotne  zmiany  w  zakresie  prowadzenia  kształcenia.  Wskażemy  na  nowe 

unormowania dotyczące ustroju i finansowania działalności uczelni poruszając m.in. takie tematy, jak 

struktura i organy uczelni, czy obowiązujące w niej unormowania wewnętrzne. 

Dowiecie  się  Państwo m.in.  czym  jest  spółka  celowa,  a  uczelnie  publiczne,  na  czym  polega 

program naprawczy i od czego zależy zwiększenie liczby studentów stacjonarnych. 

Nie  zapominając  o  pracownikach  uczelni  nakreślimy  zmiany  związane  ze  stanowiskami, 

minimum kadrowym oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wchodzenie w jego skład. Nasz trener 

wskaże na ważne aspekty organizacji kształcenia oraz wyjaśni, czym  są obszary kształcenia, profile 

oraz dlaczego system ECTS stał się jeszcze bardziej istotny niż dotychczas. 

Podzielimy się z Państwem wiedzą na temat kluczowych unormowań ustawowych rzutujących 

na  los  studentów  i  doktorantów  –  poczynając  od  rekrutacji,  poprzez  odpłatność  za  studia,  pomoc 

socjalną i działalność samorządową, na dyplomie kończąc. 

Wskażemy, jak zmiana przepisów wpłynęła na PKA oraz Radę Główną, a także na relacje tych 

instytucji z otoczeniem.  

 

Zmiany w unormowaniach dotyczących systemu szkolnictwa wyższego 

w Polsce ‐ Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także związane 

z nią akty wykonawcze. 
 

Założenia i zakres tematyczny: 

Szkolenia z tego zakresu mają założenia  i budowę analogiczne do wskazanych   w poprzednim 

punkcie.  W  tym  przypadku  poruszane  są  zagadnienia  dotyczące  ustawy  wskazanej  w  tytule  – 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 
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Prowadzący  zapozna  Państwa  z  historią  unormowań  prawnych  dotyczących  szkolnictwa 

wyższego w Polsce,  istotą  Procesu Bolońskiego oraz planowanymi skutkami reformy. Zwróci uwagę 

na  zmiany,  które  zaszyły  w  stosowanej  dotychczas  siatce  pojęciowej  i  zaznajomi  z  nowo 

wprowadzonymi w szkolnictwie wyższym instytucjami. 

Wskażemy,  jakie  istotne  zmiany  w  zakresie  badań  naukowych  oraz  nadawania  stopni 

naukowych  i  tytułu  naukowego wprowadzono  nowelizacją  z  dnia  18 marca  2011  r. Wskażemy  na 

unormowania  dotyczące  finansowania  działalności  naukowej  uczelni.  Dowiecie  się  Państwo m.in. 

czym jest spółka celowa. 

Nakreślimy  zmiany  związane  ze  stanowiskami,  minimum  kadrowym  oraz oświadczeniem 

o wyrażeniu zgody na wchodzenie w jego skład. 

Podzielimy się z Państwem wiedzą na temat kluczowych unormowań ustawowych rzutujących 

na sytuację doktorantów. 

Wskażemy, jak zmiana przepisów wpłynęła na CK, a także na relacje tej instytucji z otoczeniem. 

Informacje  o  nowelizacji  ustawy  zostaną  uzupełnione  wiedzą  na  temat  najważniejszych 

rozporządzeń związanych z tematyką poruszaną podczas szkoleń z opisywanego zakresu. 

 

Proponowany program szkolenia opartego na powyższych zakresach tematycznych. 

 Czas trwania: 7 godzin lekcyjnych z 4 przerwami. 

‐  Wprowadzenie; 

‐  Geneza reformy unormowań prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce;  

‐  Zmiany i nowości w obowiązującej siatce pojęciowej; 

‐  Prawa i obowiązki uczelni; 

‐   Funkcjonowanie uczelni; 

‐  Pracownicy uczelni; 

‐  Proces kształcenia; 

‐  Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich – prawa i obowiązki; 

‐  Polska  Komisja  Akredytacyjna,  Rada  Główna  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  oraz 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. 

 

Zmiany w unormowaniach dotyczących systemu szkolnictwa wyższego 

w Polsce ‐ Akty wykonawcze. 
 

Założenia i zakres tematyczny: 

W  założeniu  autorów,  szkolenia  z  niniejszego  zakresu  mają  pozwolić  Państwu  na 

uszczegółowienie  wiedzy  zdobytej  zwłaszcza  podczas  zajęć  poruszających  zagadnienia  związane 

z nowelizacją. 

Tematyka  obejmuje  szczegółowe  omówienie  ponad  30  aktów  wykonawczych  wydanych  na 

podstawie obu ustaw. Wybrane rozporządzenia podzielono na 5 grup tematycznych. 

W  pierwszej  z  nich  poruszane  są  kwestie  związane  z  ustrojem  i  uprawnieniami  uczelni  oraz 

finansowaniem  jej  działalności.  Drugi  z  modułów  poświęcony  jest  nauczycielom  akademickim 

i pracownicom  naukowym,  a  także  uzyskiwanym  przez  nich  stopniom  naukowym  i  tytułowi 

naukowemu. W  trzecim ujęto  zagadnienia związane z   kształceniem np. warunki  jego prowadzenia 

oraz oceny jego jakości. Omawiając problematykę z czwartej grupy prowadzący zapozna Państwa ze 
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szczegółowymi unormowaniami odnoszącymi  się do dokumentacji przebiegu  studiów,  czy dyplomu 

ukończenia studiów wyższych. Propozycję zamyka część poświęcona pomocy socjalnej. 

Kształcenie ‐ Planowanie i realizacja procesu kształcenia. 
 

Założenia i zakres tematyczny: 

Szkolenia  w  ramach  tej  tematyki  są  kierowane  przede  wszystkim  do  pracowników  działu 

kształcenia (planowania; organizacji kształcenia), w wybranym zakresie również do działu kadr. Pod 

kątem  ich  potrzeb  dobrano  i  uporządkowano  zagadnienia  ujęte  w  trzech  pierwszych  zakresach 

tematycznych naszej oferty szkoleń z zakresu unormowań prawnych. 

Na  wstępie  prowadzący  zapozna  Państwa  z  istotą  Procesu  Bolońskiego  oraz  planowanymi 

skutkami reformy. Zwróci uwagę na zmiany, które zaszły w stosowanej dotychczas siatce pojęciowej 

i zaznajomi  z  nowo wprowadzonymi  w  szkolnictwie wyższym  instytucjami.  Dowiecie  się  Państwo, 

jakie  istotne zmiany w zakresie prowadzenia kształcenia  i badań naukowych oraz nadawania stopni 

naukowych  i  tytułu  naukowego wprowadzono  nowelizacją  z  dnia  18 marca  2011  r. W  przypadku 

uczelni publicznych wyjaśnimy, od czego zależy zwiększenie liczby studentów stacjonarnych. 

W podstawowym zakresie nakreślimy zmiany związane ze stanowiskami, minimum kadrowym 

oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wchodzenie w jego skład. Nasz trener omówi z Państwem 

budowę programu nauczania oraz szczegółowo przedstawi unormowania prawne regulujące proces 

kształcenia  m.  in.    formalne  warunki    prowadzenia  studiów  na  określonym  kierunku  i poziomie 

kształcenia  oraz  zmiany  w  unormowaniach  dotyczących  zajęć  dydaktyczne  prowadzonych 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

Nasz  trener wskaże na   ważne aspekty organizacji kształcenia oraz wyjaśni, czym  są obszary 

kształcenia, profile oraz dlaczego system ECTS stał się jeszcze bardziej istotny niż dotychczas. 

Podzielimy  się  z  Państwem  wiedzą  na  temat  kluczowych  unormowań  rzutujących  na  los 

studentów  i doktorantów – poczynając od rekrutacji, poprzez odpłatność za studia, pomoc socjalną 

i działalność samorządową, na dyplomie kończąc. Szkolenia z tego zakresu mają pozwolić również na 

uporządkowanie  wiedzy  na  temat    poprawnego  prowadzenia  dokumentacji  przebiegu  studiów. 

Podczas  zajęć  będziecie  mieli  Państwo  możliwość  zdobycia  wiedzy  na  temat  wymiany 

międzynarodowej, udziału    cudzoziemców w  kształceniu,  a  także  zasad  uznawania  równoważności 

wykształcenia. 

Dowiecie się  również Państwo,  jak zmiana przepisów wpłynęła na PKA, a  także na  relacje  tej 

instytucji z otoczeniem.  

 

Proponowany program szkolenia. Czas trwania: 7 godzin lekcyjnych z 4 przerwami. 

‐  Wprowadzenie; 

‐  Geneza reformy unormowań prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce; 

‐  Zmiany i nowości w obowiązującej siatce pojęciowej; 

‐  Prawa i obowiązki uczelni; 

‐  Pracownicy uczelni; 

‐  Program nauczania; 

‐  Przebieg studiów; 

‐  Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich – prawa i obowiązki; 

‐  Polska Komisja Akredytacyjna. 
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Kształcenie ‐ Obsługa procesu kształcenia. 
 
Założenia i zakres tematyczny: 

Szkolenia  w  ramach  tej  tematyki  są  kierowane  przede  wszystkim  do  pracowników 

dziekanatów  oraz  działów  obsługi  kształcenia  i  studentów.  Pod  kątem  ich  potrzeb  dobrano 

i uporządkowano  zagadnienia  ujęte  w  trzech  pierwszych  zakresach  tematycznych  naszej  oferty 

szkoleń z zakresu unormowań prawnych. 

Prowadzący  zapozna  Państwa  z  istotą  Procesu  Bolońskiego  oraz  planowanymi  skutkami 

reformy.  Zwróci  uwagę  na  zmiany,  które  zaszyły  w  stosowanej  dotychczas  siatce  pojęciowej 

i zaznajomi z nowo wprowadzonymi w szkolnictwie wyższym instytucjami. 

Dowiecie się Państwo,  jakie  istotne zmiany w zakresie prowadzenia kształcenia wprowadzono 

nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r. 

Nakreślimy  zmiany  związane  ze  stanowiskami,  minimum  kadrowym  oraz  oświadczeniem 

o wyrażeniu zgody na wchodzenie w jego skład. 

Nasz trener wskaże na  ważne aspekty budowy programu nauczania oraz szczegółowo omówi 

unormowania  prawne  regulujące  proces  kształcenia  m.  in.  przedstawi    formalne  warunki  

prowadzenia  kształcenia,  wyjaśni    dlaczego  system  ECTS  stał  się  jeszcze  bardziej  istotny  niż 

dotychczas  oraz  podzieli  się  wiedzą  na  temat  poprawnego  prowadzenia  dokumentacji  przebiegu 

studiów. 

Podzielimy  się  z  Państwem  wiedzą  na  temat  kluczowych  unormowań  rzutujących  na  los 

studentów  i doktorantów – poczynając od rekrutacji, poprzez odpłatność za studia, pomoc socjalną 

i działalność samorządową, na dyplomie kończąc. 

Wskażemy,  jak  zmiana  przepisów  wpłynęła  na  PKA,  a  także  na  relacje  tej  instytucji 

z otoczeniem. 

 

Kształcenie ‐ Uregulowania prawne dotyczące organizacji kształcenia. 
 

Założenia i zakres tematyczny: 

Szkolenia  w  ramach  tej  tematyki  są  kierowane  przede  wszystkim  do  wszystkich  grup 

wskazanych  w  dwóch  poprzednich  opisach:  pracowników  działu  kształcenia  (planowania; 

organizacji kształcenia), pracowników dziekanatów oraz działów obsługi kształcenia,   studentów, 

a w wybranym zakresie również do działu kadr.  

Zakres  tematyczny  obejmuje  dwa  poprzednie  punkty  naszej  oferty,  jednak  ze  względu  na 

szersze  docelowe  grono  odbiorców  obszerny materiał  dydaktyczny  opiera  się  na  uregulowaniach 

prawnych,  został  okrojony  z  indywidualnych  zagadnień  szczegółowych,  w  tym  niektórych 

rozporządzeń i dedykowanych zagadnień praktycznych.  
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Kształcenie – Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia 
 

Założenia i zakres tematyczny: 

Szkolenia w  ramach  tej  tematyki  są kierowane do kadry kierowniczej, dziekanów,  rektorów 

oraz osób zajmujących się w uczelniach problematyką zapewniania jakości kształcenia.  

Zakres  tematyczny  obejmuje  zagadnienia  związane  z  tworzeniem,  wdrażaniem  oraz 

doskonaleniem  procesów  zapewniania  jakości  kształcenia  w  szkole  wyższej.  Szczegółowy  zakres  i 

przebieg szkolenia jest ściśle uzależniony od potrzeb uczestników. 

Nasz  trener  zapozna  Państwa  z  podstawowymi  zagadnieniami  dotyczącymi  problematyki 

jakości  kształcenia w  szkole wyższej. Wskaże uwarunkowania oraz  korzyści płynące  z  rozwoju  tych 

systemów w Polsce i Europie. 

Omówimy  z  Państwem  najważniejsze  czynniki  kształtujące  jakość  kształcenia.  Dokonamy 

również analizy  kluczowych aspektów  składających  się na wewnętrzny  system  zapewniania  jakości 

kształcenia. 

Prowadzący  wskaże  najistotniejsze  elementy  procesu  projektowania  oraz  wdrażania 

wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. 

Podsumowaniem szkolenia będzie prezentacja omówionych zagadnień na  tle kryteriów oceny 

programowej i instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

 
 
 

Kształcenie – Monitorowanie losów zawodowych absolwentów 
 

Założenia i zakres tematyczny: 

Szkolenia w  ramach  tej  tematyki  są  kierowane do kadry kierowniczej uczelni, pracowników 

biur karier oraz osób zajmujących się w uczelniach problematyką zapewniania jakości kształcenia.  

Zakres  tematyczny  obejmuje  zagadnienia  związane  z  tworzeniem,  wdrażaniem  oraz 

doskonaleniem systemu monitoringu losów zawodowych absolwentów. 

Prowadzący  omówi  z  Państwem  cele  oraz  podstawowe  uwarunkowania  funkcjonowania 

systemu monitoringu  losów zawodowych absolwentów. Przedstawi również sposoby tworzenia oraz 

rozwijania procesów badania losów zawodowych absolwentów. 

Nasz trener wskaże Państwu kluczowe korzyści płynące z efektywnego wykorzystania relacji z 

absolwentami  dla  jakości  kształcenia  w  Państwa  uczelni.  Tematyka  szkolenia  obejmuje  również 

omówienie  procesów  badania  losów  absolwentów  na  tle  komunikacji  i  budowania  relacji  z 

interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

Zostaną  Państwo  również  zapoznani  z  istotą  oraz  możliwościami  integracji  systemu 

monitoringu losów absolwentów z wewnętrznym systemem zapewniania jakości kształcenia. 
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Uczestnicy życia akademickiego ‐ Studenci w systemie szkolnictwa 
wyższego. 

 
Założenia i zakres tematyczny: 

Tę  grupę  tematyczną  szkoleń  kierujemy  przede  wszystkim  do  studentów,  w  tym  działaczy 

samorządów studenckich. Powinny zainteresować także osoby, których praca na co dzień wiąże się ze 

studentami, w  tym osób zainteresowanych tematyką włączeniu studentów w organizację procesu 

kształcenia i zapewniania jej jakości. Niektóre moduły mogą stanowić ciekawe uzupełnienie szkoleń z 

innych zakresów.  

Prowadzący  zapozna  Państwa  z  istotą  Procesu  Bolońskiego  oraz  planowanymi  skutkami 

reformy.  Zwróci  uwagę  na  zmiany,  które  zaszyły  w  stosowanej  dotychczas  siatce  pojęciowej 

i zaznajomi z nowo wprowadzonymi w szkolnictwie wyższym instytucjami. 

Wyszczególnimy  aspekty  działalności  szkoły  wyższej,  w  których  jakąkolwiek  rolę  odgrywają 

studenci bądź ich reprezentanci. 

Szkolenie ma  pozwolić  na  uporządkowanie  informacji m.  in.  na  temat  praw  i  obowiązków 

studentów. 

Nasz trener wyjaśni zasady funkcjonowania samorządu i innych organizacji studenckich. 

Podzielimy  się  wiedzą  na  temat  kluczowych  unormowań  rzutujących  na  los  studentów  – 

poczynając od rekrutacji, poprzez odpłatność za studia, pomoc socjalną  i działalność samorządową, 

poprawne prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów, a na dyplomie kończąc. 

 

Uczestnicy życia akademickiego ‐ Studia doktoranckie. 
 
Założenia i zakres tematyczny: 

Tematykę szkoleń z tego zakresu zaplanowano przede wszystkim z myślą o stojących u progu 

kariery  naukowej  uczestnikach  studiów  doktoranckich,  ale  także  osobach  zainteresowanych 

tematyką włączeniu doktorantów w organizację procesu kształcenia i zapewniania jej jakości. 

Prowadzący  zapozna  Państwa  z  istotą  Procesu  Bolońskiego  oraz  planowanymi  skutkami 

reformy.  Zwróci  uwagę  na  zmiany,  które  zaszyły  w  stosowanej  dotychczas  siatce  pojęciowej 

i zaznajomi z nowo wprowadzonymi w szkolnictwie wyższym instytucjami. 

Podzielimy  się wiedzą  na  temat  unormowań  dotyczących  tworzenia  i  prowadzenia  studiów 

trzeciego stopnia, a  także kluczowych unormowań  rzutujących na  los doktorantów – poczynając od 

rekrutacji,  poprzez  odpłatność  za  studia,  pomoc  socjalną  i  działalność  samorządową,  na  dyplomie 

kończąc. 

Szkolenie ma  pozwolić  na  uporządkowanie  informacji m.  in.  na  temat  praw  i  obowiązków 

doktorantów. 

Podczas  szkoleń  z  tego  zakresu  dowiecie  się  Państwo  o  uprawnieniach  uczelni  związanych 

z nauką, a także o procedurze nadawania stopni naukowych  i tytułu naukowego oraz uznawaniu za 

równoważne  z  nimi  odpowiedników  uzyskany  zagranicą.  Prowadzący  nakreśli  zasady  prowadzenia 

przez uczelnię działalności naukowej. 
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Uczestnicy życia akademickiego ‐ Stopnie i tytuł, działalność naukowo‐
badawcza. 

 
Założenia i zakres tematyczny: 

Tematykę  szkoleń  z  tego  zakresu  dedykujemy  przede  wszystkim  pracownikom  naukowo‐

dydaktycznym i naukowym. 

Prowadzący  zapozna  Państwa  z  istotą  Procesu  Bolońskiego  oraz  planowanymi  skutkami 

reformy.  Zwróci  uwagę  na  zmiany,  które  zaszyły  w  stosowanej  dotychczas  siatce  pojęciowej 

i zaznajomi z nowo wprowadzonymi w szkolnictwie wyższym instytucjami. 

Podczas  szkoleń  z  tego  zakresu  dowiecie  się  Państwo  o  uprawnieniach  uczelni  związanych 

z nauką, a także o procedurze nadawania stopni naukowych  i tytułu naukowego oraz uznawaniu za 

równoważne  z  nimi  odpowiedników  uzyskany  zagranicą.  Prowadzący  nakreśli  zasady  prowadzenia 

przez uczelnię działalności naukowej. 

Nakreślimy  zmiany  związane  ze  stanowiskami,  minimum  kadrowym  oraz oświadczeniem 

o wyrażeniu zgody na wchodzenie w jego skład. 

Wskażemy  również  jak  zmiana  przepisów  wpłynęła  na  Centralną  Komisję  do  Spraw  Stopni 

i Tytułów  oraz  Radę  Główną  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,  a  także  na  relacje  tych  instytucji 

z otoczeniem. 

 

Organizacja i otoczenie Uczelni ‐ Redakcja  dokumentów związanych 
z działalnością organów uczelni. 

 
Założenia i zakres tematyczny: 

Szkolenia  w  ramach  tej  tematyki  są  kierowane  przede  wszystkim  do  pracowników 

sekretariatów rektora, dziekana i kanclerza oraz innych komórek zajmujących się przygotowaniem 

dokumentów związanych z działalnością organów uczelni. 

Prowadzący  w  szczegółach  omówi  budowę  wewnętrznego  aktu  normatywnego,  zwracając 

uwagę na  jego poprawną  redakcję, podział  zawartości merytorycznej, ustalenie podstawy prawnej 

przygotowywanego  aktu,  formułowanie  przepisów  przejściowych. Wyjaśni  również  różnice między 

aktem „zmieniającym” a „w sprawie zmiany” oraz tekstem ujednoliconym a tekstem jednolitym. 

Przedstawi  sposób  przygotowywania  pisma  okólnego,  obwieszczenia,  pełnomocnictwa 

i protokołu. Nauczy Państwa przygotowywać decyzję  (administracyjną) opisując  jej budowę, rodzaje 

i wiążące się z nią przepisy prawne. 

 

Proponowany program szkolenia. Czas trwania: 5 godzin lekcyjnych z 2 przerwami. 

‐  Rodzaje dokumentów; 

‐  Budowa aktu normatywnego. Uchwała i zarządzenie;  

‐  Pismo okólne (okólnik); 

‐  Obwieszczenie; 

‐  Decyzja (administracyjna); 

‐  Pełnomocnictwa i upoważnienia; 

‐  Protokół; 

‐  Wybrane obowiązki organów uczelni. Ćwiczenia. 
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Organizacja i otoczenie Uczelni ‐ Kształtowanie relacji uczelni 

z otoczeniem – wykorzystanie w procesie kształcenia. 

 
Założenia i zakres tematyczny: 

Tę grupę tematyczną szkoleń kierujemy do rektorów, kierowników podstawowych  jednostek 

organizacyjnych,  osób  odpowiedzialnych  za  kontakty  uczelni  z  otoczeniem  oraz  pracowników 

administracyjnych zapewniających sprawne wykonywanie zadań przez wymienione osoby. 

Nasz  trener w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy,  zapozna  Państwa  z  ich  praktyczną  stroną. 

Omówi  znaczenie  strategii oraz wewnętrznego  systemu  zapewnienia  jakości kształcenia dla uczelni 

i jej  jednostek. Zapozna z wskazaną tematyką, a także dotyczącą programów  i profili kształcenia, ze 

szczególnym  uwzględnieniem  relacji  uczelni  z  interesariuszami  zewnętrznymi  i  ich  pozytywnego 

wpływu na efekty kształcenia. 

 
 

Organizacja i otoczenie Uczelni ‐ Polska Komisja Akredytacyjna. 
 
Założenia i zakres tematyczny: 

Szkolenie  ma  pozwolić  na  dokładne  zrozumienie  zasad  funkcjonowania  Polskiej  Komisji 

Akredytacyjnej. 

Prowadzący  opisze  jej  ustrój  i  kompetencje  w  oparciu  o  przepisy  prawa  powszechnie 

obowiązującego oraz wewnętrzne unormowania Komisji m. in. Statut i Kodeks Etyki. 

Zapozna Państwa z procedurą ocen programowej  i  instytucjonalnej odpowiadając na pytania 

związane m.  in. z przygotowaniem raportów samooceny oraz odpowiedzi na raport z wizytacji. Przy 

okazji nasz trener wyjaśni specyfikę oceny powtórnej oraz raportu z działań naprawczych. 

W  zakresie  procedowania  Komisji  opisze  zasady  przygotowywania  i  rozpatrywania wniosku 

o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na określonym kierunku i poziomie studiów. 

Uczestnicy  szkolenia dowiedzą  się, na  jakie elementy uchwały Prezydium PKA należy  zwrócić 

uwagę oraz jak poprawnie przygotować wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Wątpliwości nie powinna pozostawić procedura uzyskania opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

o  jakości  kształcenia  w  jednostce  w  przypadku  zgłaszania  wniosku  o  przyznanie  uprawnienia  do 

nadawania stopnia naukowego. 

Prowadzący  opisze  szczegółowo  każdą  z  procedur,  zwracając  uwagę  m.  in.  na  terminy. 

Przedstawi Komisję także w szerszym świetle wskazując na wpływ jej działalności na losy Uczelni. 
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II. Kompetencje miękkie 

 

Poniżej  przedstawiamy  zestawienie  najczęściej  realizowanych  szkoleń  z  zakresu  umiejętności 

miękkich  oraz  zarządczych  w  uczelniach.   W  przypadku  zainteresowania  podnoszeniem  poziomu 

wiedzy  i  umiejętności  wśród  Państwa  pracowników,  poprzez  realizację  tego  typu  szkoleń, 

z przyjemnością  prześlemy  szczegółowe  opisy. Na  ich  podstawie  stworzymy wspólnie  z  Państwem 

zajęcia dopasowane indywidualnie do potrzeb i wymagań Państwa środowiska. 

 

Praca w Uczelni – Skuteczna komunikacja interpersonalna 
 

Wiele nieporozumień  i  konfliktów  pojawiających  się w pracy  każdego  z nas,  związane  jest 

z niedopasowaniem  komunikatu  nadawcy  do  odpowiedniego  odbiorcy.  Pracownicy  Uczelni  na  co 

dzień muszą sprostać wyzwaniu komunikacji ze studentami, absolwentami, współpracownikami oraz 

przełożonymi.  Często  w  natłoku  zajęć  zapominają  o  podstawowych  elementach  skutecznego 

porozumiewania się, a przez to nie tylko nie osiągają zamierzonych rezultatów, ale również frustrują 

się z zaistniałych sytuacji. 

Szkolenie ma na celu   przedstawienie założeń skutecznej komunikacji, barier występujących 

w tym procesie oraz możliwości ich unikania, zapoznanie się z najczęściej występującymi zjawiskami 

oraz  technikami  komunikacyjnymi,  a  co  jeszcze ważniejsze,  przećwiczenie wszystkich  omawianych 

zagadnień w formie ćwiczeń warsztatowych wraz z przedyskutowaniem efektywności poszczególnych 

działań. 

Praca w Uczelni ‐ Komunikacja asertywna 

 

W  Uczelni  często  następuje  taki moment,  kiedy  wzajemnie  pomagamy  sobie  w  realizacji 

poszczególnych  zadań. Co  jednak  zrobić, gdy  z coraz większą częstotliwością nasi współpracownicy 

obarczają  nas  swoimi  obowiązkami?  Co,  gdy  „roztrzepany”  przełożony  dokłada  nam  ciągle  nowe 

zadania  spoza  zakresu  naszych  obowiązków?  Jak  zareagować,  gdy  student  będzie  zachowywał  się 

niestosownie do przyjętych norm i obyczajów panujących w Uczelni? 

 Na  zajęciach  oprócz  omówienia  zagadnień  związanych  z  procesem  komunikacji, 

przetrenujemy  techniki  asertywnego  wyrażania  własnego  zdania  oraz  umiejętność  kulturalnego, 

pozytywnego, a jednak stanowczego wytyczania i komunikowani jasnych granic. 
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Praca w Uczelni ‐ Efektywne prowadzenie zajęć 

 

Czterdzieści pięć minut  zajęć. Tak dużo  i  jednocześnie  tak mało.  Jak doprowadzić do  tego, 

żeby każda minuta zajęć była optymalnie wykorzystana? Jak wzbudzić zainteresowanie studentów do 

omawianego  tematu?  Kiedy  skorzystać  z  form wykładowych,  kiedy  z  dyskusji,  kiedy wspomóc  się 

prezentacją, a kiedy przeprowadzić z uczestnikami zajęć eksperyment? Jakie materiały są najbardziej 

odpowiednie dla  studentów  i czy  istnieje korelacja między  rodzajem  studiów, a wykorzystywanymi 

pomocami naukowymi? 

  W  trakcie  szkolenia    przećwiczymy  różnorodne  scenariusze  związane  z  przygotowaniem 

i prowadzeniem  zajęć,  mając  na  uwadze  konieczność  przekazania  maksymalnej  ilości  wiedzy 

merytorycznej,  jednak w  taki sposób, aby wzbudziła ona zainteresowanie odbiorców  i zachęciła  ich 

do  zgłębiania  tematu, a przynajmniej opanowania przedstawionego materiału w  sposób  świadomy 

i długotrwały. 

 

Praca w Uczelni ‐ Zarządzanie sobą w czasie 

Czas biegnie niezmiernie szybko w Uczelni. Czas biegnie niezmiernie wolno w Uczelni.  

Jedno  i  drugie  zdanie  jest  prawdzie  –  dotyczą  jednak  różnych  momentów  naszego 

funkcjonowania  w  pracy.  Efektywne  zarządzanie  sobą  w  czasie,  często  nazywane  zarządzaniem 

czasem,  to  działanie,  które  pozwala  zakończyć  dzień  pracy  z  zadowoleniem  z  samego  siebie, 

wynikającym z optymalnego wykorzystania niezwykle cennego zasobu  jaki nam przysługuje – czasu. 

W perspektywie, wiąże się to również ze zmniejszeniem obciążenia pracy oraz byciem „na bieżąco” 

ze  wszystkimi  powierzonymi  nam  obowiązkami.  W  takim  momencie,  kolejne  przydzielone  nam 

zadanie,  możemy  wykonać  w  niedalekiej  przyszłości,  co  spowoduje  pozytywną  reakcję  zarówno 

u osoby, która się do nas zgłosiła, niezależnie czy będzie to student, współpracownik czy przełożony, 

jak również poczucie dobrze spełnionego obowiązku.  

Dzięki szkoleniu z zarządzania sobą w czasie, uczestnicy będą mieli możliwość zdiagnozować 

własny  styl  pracy,  jego  mocne  strony  i  zagrożenia,  zdobyć  wiedzę  na  temat  zasad  i  narzędzi 

skutecznego zarządzania czasem oraz świadomego wyznaczania celów i priorytetów w działaniu. 

Praca w Uczelni ‐ Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów 

Czasami  pracując w  danej  instytucji  popadamy w  rutynę.  Często  podążamy  tymi  samymi 

ścieżkami oraz  realizujemy zadania w  ten  sam  sposób. Czasami  jednak okazuje  się,  że napotykamy 

problem,  który  nie  jest  problemem  standardowym.  W  tym  momencie  możemy  wraz  z  naszymi 

współpracownikami  zastosować  szereg  technik  kreatywnego  rozwiązywania  problemów,  które 

poszerzą nasze możliwości działania i w rezultacie pozwolą na wybranie najbardziej odpowiadającego 

nam i za razem najbardziej optymalnego z dostępnych rozwiązań.  
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W  trakcie  zajęć  opierać  się  będziemy  na  realizacji  zadań  na  podstawie  przygotowanych 

scenariuszy  sytuacyjnych.  Zapoznamy  się  z różnymi  rodzajami  podejścia  do  rozwiązywania 

problemów. Będzie to również seria analiz studiów przypadków związanych z mogącymi się pojawiać 

wyzwaniami zarówno w pracy w Uczelni jak i w życiu prywatnym. 

Praca w Uczelni ‐ Negocjacje 
 

XXI  wiek  stawia  przed  nami  coraz  więcej  wyzwań.  Piętrzą  się  możliwości  działania  oraz 

propozycje  współpracy  między  jednostkami  nie  tylko  w  naszym  miejscu  pracy,  ale  również 

z najdalszych  krańców  naszego  globu.  Wymiany  pracownicze,  naukowe,  studenckie.  Projekty 

międzywydziałowe oraz działania w naszym własnym pokoju pracy. Wszędzie tam regularnie musimy 

wykazać się umiejętnościami negocjacyjnymi tak, aby w danej sytuacji osiągnąć maksimum korzyści, 

bez uciekania się do zachowań nieetycznych. 

 Umiejętność  dostosowania  się  do  dowolnych  warunków  negocjacyjnych,  świadomość 

technik  oraz  sposobów  radzenia  sobie  z metodami  manipulacyjnymi  drugiej  strony,  jak  również 

skuteczna  perswazja  pozostają  nieocenionymi  narzędziami,  na  których  skupimy  się  w  ramach 

prowadzonych zajęć.  

 
Praca w Uczelni ‐ Zarządzanie stresem 

 

Stres był,  jest  i będzie obecny w  życiu  każdego  człowieka. Ale w  środowisku  akademickim 

potrafi występować częściej i w większym natężeniu niż w niejednej korporacji. Różnorodni petenci, 

zmieniające się warunki, ciągle nowe zadania, a dodatkowo konieczność przedstawiania prezentacji 

w szerszym gronie – to wszystko może powodować znaczące napięcie. Sam stres nie  jest ani dobry 

ani zły. To każdy z nas nadaje mu znaczenie.  

W  trakcie  szkolenia  dowiemy  się  czym  tak  naprawdę  jest  stres  oraz  zapoznamy  się  ze 

skutecznymi metodami  radzenia  sobie  z  tymi  jego  objawami,  które  uniemożliwiają  nam właściwe 

funkcjonowanie. 

 

Praca w Uczelni ‐ Nowe techniki przygotowania prezentacji 

z wykorzystaniem multimediów. 
 

  Nie każdy miał okazję w młodości spędzać czas przed komputerem. Część osób, nawet jeżeli 

miała  taką  sposobność,  realizowała  się  w  innych  tematach  niż  przygotowywanie  i  tworzenie 

prezentacji  multimedialnych.  A  przecież  w  dniu  dzisiejszym  jest  to  niezbędne  narzędzie  pracy 

zarówno w dziedzinach organizacyjnych, naukowych jak i dydaktycznych. 
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  W trakcie zajęć, w dopasowaniu do poziomu grupy, przejdziemy przez zasady przygotowania 

atrakcyjnej  i skutecznej w przekazie prezentacji. Będziemy do  tego wykorzystywać ogólnodostępne 

obecnie urządzenia multimedialne,  jak  również zaznajomimy się z aspektami najnowszych nowinek 

technologicznych w tym temacie. 

Zarządzanie Uczelnią ‐ Efektywna komunikacja w przywództwie 

 

Skuteczna  i  efektywna  komunikacja  to  znak  rozpoznawczy  każdego  lidera.  Przekazywanie 

informacji  powinno  odbywać  się w  taki  sposób,  aby  nie  pozostawiało  żadnych wątpliwości  co  do 

ostatecznego oczekiwanego efektu działań. Często pojawia  się  jednak pytanie w  jakich  sytuacjach, 

które podejście komunikacyjne jest najlepsze? 

 

Szkolenie będzie się opierało na analizie różnych stylów kierowania grupą oraz wypracowaniu 

najbardziej efektywnych sposobów komunikowania się w pracach zespołu. Będziemy brali pod uwagę 

różnorodność występujących w  uczelniach  grup  akademickich,  jak  również  dynamikę  i  zmienność 

sytuacji, jakie mogą spotkać każdego lidera. 

 

Zarządzanie Uczelnią ‐ Motywowanie innych 
 

Marzeniem  kierownika  dowolnego  szczebla  jest  zarządzanie  zespołem,  w  skład  którego 

wchodzą ludzie pełni entuzjazmu i motywacji do działania. To, czy pracownicy są zadowoleni z pracy 

i angażują  się  w  nią,  czy też  unikają  wysiłku  i  wymagających  zadań,  zależy  przede  wszystkim  od 

narzędzi  motywowania  wykorzystywanych  przez  lidera.  Warto  więc  je  poznać  i  stosować 

w najbardziej skuteczny sposób. Pozwoli to na wzrost zadowolenia z życia członków zespołu oraz na 

wzrost efektywności zespołu jako całości. 

Szkolenie pozwoli uczestnikom na poznanie swoich mocnych stron oraz pracę nad słabszymi 

elementami  zachowania tak, aby zmaksymalizować pozytywne bodźce motywacyjne. Wykorzystamy 

szereg  zadań  oraz  scenariuszy  mających  na  celu  wyłapanie  najbardziej  skutecznych  technik 

wspierania rozwoju oraz chęci działania wśród współpracowników. 

 
Zarządzanie Uczelnią ‐ Zarządzanie projektem 

 

Dzisiejszy  świat  ukierunkowany  jest  na  projekty.  Oprócz  przedsięwzięć  codziennego  życia 

prywatnego  są  to  zagadnienia  wynikające  z  naszego  życia  zawodowego  –  projekty  i  programy 

badawcze,  rozwojowe,  dydaktyczne.  Wszystkie  one  wymagają  zorganizowanego  i przemyślanego 

podejścia, jak również szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnego do poradzenia sobie ze 

zdywersyfikowaną gamą tematów związanych z projektami. 

W  trakcie  zajęć  zwrócimy  uwagę  na  etapy  pojawiające  się  w  ramach  realizacji  każdego 

rodzaju projektu, a następnie przejdziemy do istotnych elementów charakteryzujących poszczególne, 

występujące w Uczelni  rodzaje projektów. Będziemy pracować nie  tylko  teoretycznie, ale poznamy 
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narzędzia  przydatne  do  zarządzania,  jak  również  zapoznamy  się  ze  studiami  przypadków 

pochodzącymi z udanych i skutecznie przeprowadzonych projektów z sektora szkolnictwa wyższego. 

 

Zarządzanie Uczelnią ‐ Zarządzanie zmianą 
 

Po dniu przychodzi noc, po nocy  świt. Na co dzień  towarzyszą nam  różne zmiany.  Jedne są 

przewidywalne  jak deszcz, gdy niebo zasnuły  już ciemne chmury,  inne nagłe  jak wypadki. Dlaczego 

niektóre nowe sytuacje akceptujemy od razu a z  innym godzimy się bardzo długo? Tematyka ta jest 

szczególnie  istotna w  kontekście omawianych w  szkoleniach  z  zakresu nowości w prawodawstwie 

związanym ze szkolnictwem wyższym aspektów wymagających zmian w uczelni.  

W trakcie zajęć zastanowimy się nad tym, jakie są przyczyny zmian? Odzwierciedlając proces 

zmiany, ukażemy jak umiejętnie wykorzystać możliwości  stwarzane przez odmienne warunki. Zmiana 

bowiem najczęściej może oznaczać nowe pozytywne możliwości. Istotnym jest, aby uświadomić sobie 

jak dużo można skorzystać na świadomym zarządzaniu zmianą. 

 

Zarządzanie Uczelnią ‐ Zarządzanie konfliktem 

 
Konflikty są zjawiskiem naturalnym, występują, a więc trzeba nimi zarządzać, kontrolować je. 

Okazuje  się,  że  z odpowiednim  podejściem  można  je  wykorzystać  do  polepszenia  relacji 

i efektywności podejmowanych działań. Uczelnia Wyższa w szczególności narażona  jest na ścieranie 

się interesów różnych grup środowiska akademickiego. Skuteczne zarządzanie konfliktem pozwala na 

takie ukierunkowanie energii drzemiącej w potencjalnych  stronach  konfliktu,  aby  korzyść  zarówno 

dla nich, jak i dla organizacji była jak największa. 

W  trakcie  warsztatów  pracujemy  na  przygotowanych  wcześniej  scenariuszach  najczęściej 

pojawiających  się  konfliktów  w  Uczelni.  Oczywiście  w  trakcie  zbierania  wymagań  szkoleniowych 

dopasowujemy  program  tak,  aby maksymalnie  oddawał  realia  panujące w  Państwa  jednostce. W 

czasie  zajęć  odnosimy  się  również  do  wszystkich  pojawiających  się  na  bieżąco  przykładów 

przedstawianych  przez  uczestników,  dzięki  czemu  największą  wartością  tego  szkolenia,  jest 

możliwość szybkiego przeniesienia jego efektów na rzecz codziennych zmagań w pracy. 
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III. Usługi	eksperckie	i	doradcze	
 

Budowa wewnętrznych systemów zapewniania jakości 

Nowoczesna  uczelnia  chcąca  sprostać  oczekiwaniom  stawianym  przez  wymagający  rynek 

edukacyjny potrzebuje systemowego podejścia do kwestii jakości kształcenia. Wartości akademickie, 

które  kształtują  tożsamość  każdej  uczelni  oraz  jej  kulturę  organizacyjną  mogą  oddziaływać 

zdecydowanie skuteczniej na wizerunek uczelni,  jeżeli są wzmocnione przez odpowiednie narzędzia 

i procedury projakościowe. 

Wewnętrzny  system  zapewniania  jakości  kształcenia  musi  być  dostosowany  do  potrzeb, 

możliwości  oraz  uwarunkowań  wewnętrznych  każdej  uczelni.  System  ten  powinien  zostać 

przygotowany  „na  miarę”  uczelni,  aby  mógł  skutecznie  i  efektywnie  wspierać  tworzenie  kultury 

jakości.  

Wsparcie naszej  firmy w budowie wewnętrznego  systemu  zapewniania  jakości  jest w pełni 

kompleksowe. Poczynając od  fazy planowania, poprzez wypracowanie  szczegółowych procedur, aż 

do  ich wdrożenia  i badania efektywności – na każdym kroku nasi doradcy będą współdziałać razem 

z Państwem.  Wierzymy,  iż  tylko  bliska  i  pełna  współpraca  w  tworzeniu  wewnętrznego  system 

zapewniania jakości, może przynieść w pełni zadowalające Państwa rezultaty. 

 

Budowa systemu badania losów zawodowych absolwentów 

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadziła obowiązek monitorowania 

losów zawodowych absolwentów. Zadanie  to  jest niezwykle wymagające  i  stanowić może niekiedy 

ogromne  wyzwanie  koncepcyjne  i  organizacyjne. Wymaga  bowiem  umiejętności  kompleksowego 

i procesowego spojrzenia na uczelnię oraz jej funkcjonowanie w zakresie kształcenia.  

Istotą systemu badania losów zawodowych absolwentów, jest nie tylko proces badawczy, ale 

również efektywne wykorzystanie wyników, w tym również  ich  implementacja w procesy zarządcze 

oraz zapewniania jakości.  

Nasza oferta  skierowana  jest do uczelni, które  chcą w pełni efektywnie  i  z maksymalizacją 

korzyści  dla  siebie,  wywiązać  się  z  obowiązku  nałożonego  przez  ustawodawcę.  Oferujemy 

kompleksowe  doradztwo  oraz  konsulting  na  każdym  etapie  opracowania  systemu,  zarówno 

koncepcyjnym, jak i wdrożeniowym. 
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Doradztwo strategiczne 

Każda  organizacja  czy  instytucja,  a  w  szczególności  ogrywająca  tak  znaczącą  rolę 

w dzisiejszym  społeczeństwie  jak uczelnia, potrzebuje wskazówek dotyczących  kierunków dalszego 

rozwoju.  Niewątpliwie  rolę  takiego  drogowskazu  we  współczesnym,  nowoczesnym  zarządzaniu, 

ogrywa  strategia  organizacji.  Istotą  dobrej  strategii,  jest  jej  zintegrowanie  z  kulturą  organizacyjną 

uczelni w sposób pozwalający na optymalne wykorzystanie  jej potencjału. Proces budowy  strategii 

należy  do  jednego  z  najbardziej  skomplikowanych  i  czasochłonnych  wyzwań,  które  jednocześnie 

może przynieść ogromne korzyści dla instytucji.  

Rolą  skutecznego  doradztwa  jest  wsparcie  uczelni  w  trafnym  zdiagnozowaniu  własnych 

możliwości,  obecnych  i  potencjalnych,  oraz  zbudowaniu  na  ich  podstawie  strategii  obejmującej 

w sposób systemowy  i kompleksowy jej funkcjonowanie. Wymaga to zaangażowania zarówno kadry 

kierowniczej  najwyższego  oraz  średniego  szczebla,  jak  i  przedstawicieli  poszczególnych  grup 

społeczności akademickiej oraz interesariuszy uczelni.  

Skuteczni  doradcy  muszą  więc  rozumieć  specyfikę  funkcjonowania  uczelni,  aby  móc 

dostarczyć  dostosowanego  do  jej  potrzeb  wsparcia.  Skorzystanie  z  pomocy  naszych  doradców, 

których  doświadczenie  związane  jest  ściśle  ze  szkolnictwem  wyższym,  pozwoli  na  wykorzystanie 

potencjału Państwa uczelni w tym zakresie. 

 

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych 

Umiejętne  zdiagnozowanie  stanu,  w  którym  obecnie  znajduje  się  nasza  organizacja,  jest 

często jednym z najtrudniejszych zadań stających przed kierownictwem. Niejednokrotnie wymaga to 

przeprowadzenia  szeregu  badań  i  spotkań,  które  pozwalają  na  zdefiniowanie  potencjalnych 

kierunków dalszego rozwoju.  

Jednak, aby móc  się  rozwijać, niezbędna  jest dobrze przygotowana,  kompetentna  i pewna 

swoich możliwości kadra. Sztuką jest tak dopasować plan szkoleń oraz warsztatów rozwojowych, aby 

po  ich  zakończeniu,  łatwiejsze  było  wspólne  osiągnięcie  celu  jakim  jest  rozwój  organizacji  we 

właściwym kierunku, przy współpracy wszystkich pracowników.  

Nasza  firma proponuje włączenie się w proces  identyfikacji  i analizy potrzeb szkoleniowych 

związanych  z  rozwojem  pracowników.  Pozwoli  to  na  ustalenie  indywidualnych  planów  oraz  na 

dopasowanie  treści  i  sposobu  przekazywania  informacji,  do  aktualnych,  rzeczywistych możliwości 

i potrzeb  potencjalnych  uczestników.  Chcemy,  aby  każdy  prowadzony  przez  nas  warsztat,  był 

maksymalnie efektywny, a zatem, aby wartość dodana szkolenia była jak największa. 
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Prezentacja firmy Effective Consulting 
 

 „Nie będziemy w tym pierwsi, będziemy najlepsi.”  

‐ Steve Jobs 

 

Effective  Consulting  skupia  certyfikowanych  trenerów  i  doradców  z  szerokim 

doświadczeniem w projektach  biznesowych,  doradztwie  korporacyjnym,  przedsiębiorczym  oraz  na 

rzecz  instytucji  publicznych,    jak  również  coachów  i szkoleniowców  prowadzących  interaktywne 

warsztaty najwyższej klasy.  

Oferujemy  szkolenia  zarówno  o  ustalonej  wcześniej  formule  jak  również  indywidualnie 

dopasowane  do  konkretnych  wymagań  i  ustaleń.  Wszystkie  zajęcia  z  kompetencji  miękkich  

prowadzone  są metodą warsztatową, maksymalnie angażującą uczestników do aktywnego udziału. 

Pozwala to, oprócz poznania podstaw teoretycznych, również na praktyczne ćwiczenie wykorzystania 

przedstawianych  narzędzi  oraz  zaobserwowanie  w  praktyce  omawianych  zjawisk.  Zagadnienia 

z zakresu  unormowań  prawnych  oraz  organizacyjnych  opierają  się  na wiedzy  eksperckiej  naszego 

trenera, jednak zawsze są otwarte na interakcję ze strony uczestników. 

Szczegółowy program naszych szkoleń opracowywany jest w ścisłej współpracy z Państwem, 

przy  uwzględnieniu  zasady  największej  wartości  dla  klienta.  Pozwala  nam  to  na  osiągnięcie  jego 

maksymalnej efektywności i skuteczności. 

Preferowana  liczba  uczestników  szkolenia  w zależy  od  tematyki  i charakteru  danych 

warsztatów  ‐  możliwe  są  różne  wielkości  grup,  zgodnie  z  Państwa  potrzebami.  W  przypadku 

zagadnień  formalnych  możliwa  jest  wymiana  doświadczeń  z  większym  audytorium,  natomiast 

w przypadku umiejętności miękkich preferujemy kilkunastoosobowe grupy. W  takich  zespołach nie 

tylko  dzielimy  się  wiedzą  i doświadczeniem,  ale  również  stwarzamy  możliwość  trenowania 

umiejętności  będących  tematem  danych  szkoleń.  W  zakresie  doradztwa,  tworzymy  z  Państwem 

każdorazowo grupy zadaniowe, których wielkość zależna jest od postawionego przed nimi zadania. 

Oczywiście możemy równolegle poprowadzić kilka grup szkoleniowych. 

 

Wszystkie szkolenia to kompletne oferty zawierające: 

 program dopasowany do potrzeb odbiorcy, 

 elementy integrujące grupę, 

 materiały programowe, 

 materiały teoretyczne dla każdego uczestnika szkolenia, 

 certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu,  

 podsumowanie warsztatów w formie raportu z uwzględnieniem wyników 

anonimowych ankiet ewaluacyjnych. 
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Wybrani konsultanci i trenerzy 
 

“Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować  

nawet przez jeden dzień w swoim życiu.” 

Konfucjusz 

 

Ekspert w zakresie unormowań prawnych oraz zagadnień organizacyjnych 
 

Z wykształcenia prawnik, na co dzień urzędnik  i ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od 

kilku  lat pracownik  jej Biura  i sekretarz dwóch Zespołów. Prowadzi szkolenia wewnątrz Komisji, ale 

także poza  jej strukturami. Jako ekspert Komisji wziął udział w ok. 100 przeprowadzonych przez nią 

wizytacjach odbytych w ramach procedury oceny jakości kształcenia.  

Ulubione zagadnienia szkoleniowe są związane z formalną budową kierunku i prowadzeniem 

kształcenia:  uprawnieniami  do  prowadzenia  kształcenia,  kadrą  naukowo‐dydaktyczną,  programami 

kształcenia oraz tokiem studiów. 

Odpoczywa czytając i słuchając muzyki, najchętniej na świeżym powietrzu. 

 

Ekspert w zakresie jakości kształcenia oraz unormowań prawnych 

 

Absolwent Wydziału  Zarządzania  i  Ekonomii  Politechniki  Gdańskiej.  Doktorant  na Wydziale 

Nauk  Ekonomicznych  i  Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja  Kopernika w  Toruniu  oraz  na Wydziale 

Zarządzania  i  Ekonomii  Politechniki  Gdańskiej.  Specjalizuje  się  w  zagadnieniach  związanych  z 

zarządzaniem w szkolnictwie wyższym. Autor szeregu publikacji w czasopismach oraz monografiach, 

jak również wystąpień konferencyjnych podejmujących tą tematykę. 

Ekspert  ds.  jakości  oraz  ds.  formalno  –  prawnych.  Wziął  udział  w  ponad  150  wizytacjach 

zarówno programowych,  jak  i  instytucjonalnych. Prowadzi również szkolenia dla ekspertów Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej. 

Współpracował z wieloma europejskimi agencjami akredytacyjnymi oraz European Consortium 

for Accreditation in higher education przy realizacji projektów o międzynarodowym zasięgu. 

Prywatnie miłośnik aktywnego sportu, literatury oraz muzyki. 

Trener kompetencji miękkich – Praca w Uczelni 

Trener,  pedagog  doradca  zawodowy,  kierownik  projektu  unijnego.  Absolwentka  studiów 

podyplomowych  Zarządzanie  zasobami  ludzkimi.  Od  kilku  lat  prowadzi  szkolenia  dla  dorosłych, 

studentów  i młodzieży, m.in. w  ramach międzynarodowego projektu  "Life Skills  for Employability". 
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Sama  również  ciągle  się  rozwija  uczestnicząc  w  studiach  podyplomowych  oraz  kursach 

doszkalających.  Absolwentka  Akademii  Trenera  organizowanej  przez  PARR.  Aktywny  działacz 

w środowisku pedagogicznym.  

Ulubione  zagadnienia  szkoleniowe  to  efektywne  wykorzystywanie  czasu,  zarządzanie 

projektami, współpraca w grupie oraz komunikacja interpersonalna. Relaksuje się przy dobrej książce, 

w trakcie spaceru oraz zajęć tanecznych. 

 

Trener kompetencji miękkich – Zarządzanie Uczelnią 

Specjalista ds. public relations, nauczyciel polonista, instruktor umiejętności z zakresu metod 

efektywnej  nauki.  Absolwent  wydziału  filologiczno‐historycznego  Uniwersytetu  Gdańskiego  oraz 

Podyplomowego Studium PR Politechniki Gdańskiej. Przygodę ze swoją pasją, komunikacją, rozpoczął 

od dziennikarstwa, by później zostać specjalistą ds. public relations.  

Zdobyte doświadczenia wykorzystał do stworzenia własnej firmy zajmującej się doradztwem 

i szkoleniami z zakresu komunikacji, public relations, promocji. Regularnie odpowiada za  tworzenie, 

współtworzenie  i  realizacja  strategii  komunikacji  wewnętrznej  i  zewnętrznej  firm  i organizacji, 

współpracę z mediami w imieniu zleceniodawcy, redakcję i opracowanie graficzne tekstów o różnym 

charakterze  i przeznaczeniu,  jak  również  szkolenia dla  firm  i instytucji  z  zakresu  komunikacji.  Stały 

współpracownik Effective Consulting. 

W  ramach własnego  rozwoju przeszedł kurs kwalifikacyjny pedagogiczny oraz kurs Techniki 

prezentacji (Point Corporate Development). Wiedzę tę wykorzystuje nie tylko biznesowo, ale również 

w ramach pracy społecznej będąc członkiem zarządu organizacji pozarządowej (NGO) – pełni funkcję 

Zastępcy Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP ds. promocji i informacji.  

Fascynuje  się  tematyką  komunikacji  międzyludzkiej  oraz  wszelkich  form  przekazu. 

Zainteresowania pozazawodowe – żeglarstwo, bajki i filmy animowane, literatura, historia. 

 

Konsultant ‐ Identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz Budowa systemu 

badania losów zawodowych absolwentów 

 

Nauczyciel  akademicki  w  Katedrze  Elektroenergetyki  Politechniki  Gdańskiej.  Absolwentka 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Ukończyła Akademię Trenera oraz kurs 

pedagogiczny potwierdzając tym samym swoje kwalifikacje do pracy szkoleniowej.  

Bierze aktywny udział w utrzymywaniu relacji z absolwentami uczelni, organizuje spotkania, 

szkolenia,  networking  oraz  ogólną  współpracę.  Angażowała  się  również  w  stworzenie  systemu 

zapewniania jakości na kilku Uczelniach Wyższych. 
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Swoją przygodę z nauczaniem rozpoczęła jako trener umiejętności miękkich jeszcze w czasie 

liceum. W trakcie studiów realizowała się jako trener w organizacjach studenckich i pozarządowych, 

z zakresu  negocjacji,  mowy  ciała,  komunikacji  werbalnej  i  niewerbalnej,  zarządzania  zasobami 

ludzkimi czy projektami. Zdobyte w ten sposób doświadczenie od lat wykorzystuje poprzez regularne 

prowadzenie  warsztatów  i spotkań  szkoleniowych  w środowisku  biznesowym.  Zrealizowała  ponad 

tysiąc godzin szkoleń. 

Obecnie  oprócz  zajęć w  uczelni  oraz  prowadzenia  szkoleń w  ramach  Effective  Consulting, 

rozwija  się  również  w  dziedzinie  wiedzy  inżynierskiej  z  zakresu  energetyki  jądrowej  –  niedawno 

skończyła  studia  podyplomowe  Podstawy  Energetyki  Jądrowej  oraz  została  akredytowanym 

edukatorem  na  potrzeby  energetyki  jądrowej,  Commissariat  à  l'énergie  atomique  et  aux  énergies 

alternatives CEA Saclay, Francja.  

Najczęściej  angażuje  się  w  szkolenia  z  umiejętności  miękkich  pomagając  ludziom 

i organizacjom osiągnąć swój maksymalny potencjał kompetencyjny. Hobbistycznie taniec towarzyski, 

żeglarstwo, trekking. 

 

Konsultant ‐ Doradztwo strategicznego oraz Budowa wewnętrznych 

systemów zapewniania jakości; 

 

Trener, coach  i konsultant z zakresu zarządzania projektami oraz umiejętności miękkich. Od 

lat  związany  ze  środowiskiem  szkoleniowym w ramach Growth & Development  Consulting Group. 

Obecnie prezes Effective Consulting, uznanej  firmy realizującej szkolenia  i warsztaty oraz oferującej 

doradztwo w zakresie rozwoju personalnego i organizacyjnego.  

Wiedzę  z  zakresu  funkcjonowania  sektora  szkolnictwa  wyższego  w  Polsce  nabył  poprzez 

aktywne  działanie  na  Politechnice  Gdańskiej,  a  następnie  jako  ekspert  przy  Polskiej  Komisji 

Akredytacyjnej  oraz  członek  Rady  Głównej  Szkolnictwa  Wyższego.  Jest  współtwórcą  szeregu 

rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości kształcenia oraz funkcjonowania Uczelni Wyższych. 

Ciągle  się dokształca w  zakresie prowadzonych przez  siebie  szkoleń. Po  skończeniu dwóch 

kierunków studiów przeszedł warsztat w zakresie prowadzenia szkoleń w ramach Akademii Trenera 

prowadzonej  przez  PARR  i  od  tego  czasu  zarówno  uczestniczy w szkoleniach  jak  i  sam  przekazuje 

zdobytą  wiedzę  dalej.  Jest  również  posiadaczem  najbardziej  uznanego  w  świecie  certyfikatu 

z dziedziny zarządzania projektami ‐ Project Management Professional.  

Równocześnie  aktywny  w  zakresie  działań  biznesowych,  zakładając,  że  tylko  przykłady 

poparte  doświadczeniem  z  życia  zawodowego  i  personalnego  mogą  skutkować  wiarygodnym 

przekazem wiedzy  i  umiejętności  uczestnikom  szkolenia.  Pracuje  jako  konsultant  przy  zarządzaniu 

projektami, obecnie w sektorze odnawialnych  źródeł energii oraz  IT.  Jest  również V‐ce Dyrektorem 

ds.  Edukacji  i Rozwoju  Project  Management  Institute  GB,  współwłaścicielem  firmy  prowadzącej 

szkolenia  żeglarskie  Szansa,  współtwórcą  Akademii  Autoprezentacji  oraz  autorskich  cyklów 
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szkoleniowych  dla  sektora  biznesowego  i  publicznego,  jak  również  autorem  szeregu  artykułów 

w zakresie przedsiębiorczości, umiejętności miękkich i zarządzania projektami.  

Ulubione zagadnienia szkoleniowe to  te związane ze skuteczną komunikacją, kreatywnością 

oraz projektami. W wolnej chwili góry, żagle i fantastyka.  
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Podsumowanie 
 

“Jaką ogromną mocą jest posiadanie wyraźnego celu.” 

Elizabeth Stuart Phelps 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Mamy nadzieję, że nasza propozycja programowa spotkała się z Państwa zainteresowaniem. 

Chętnie  dostarczymy  szerszych  informacji  na  interesujące  Państwa  tematy.  Jesteśmy  otwarci  na 

rozmowy związane z całokształtem warsztatów.  

Liczymy  na  pozytywne  współdziałanie  przy  realizacji  zarówno  niniejszego  szkolenia,  jak 

również na nawiązanie długofalowej współpracy. 

 

 

 

 

Przemysław Kotecki 

Prezes Effective Consulting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


