
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia pt. “Sztuka mówienia” 

w wymiarze 21 godzin dydaktycznych oraz wydanie na koniec szkolenia imiennych certyfikatów. 
Szkolenie jest przeznaczone dla jednej grupy studentów kierunków humanistyczno-społecznych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wystąpień publicznych. 

3. Tematyka zajęć będzie obejmować w szczególności następujące zagadnienia:  

1) poznanie podstawowych technik mówienia i sztuki wystąpień publicznych, 

2) znaczenie oddechu;  

3) zasady prawidłowego dysponowania głosem;  

4) znaczenie postawy i „mowy ciała” jako narzędzia skutecznego przekazu;  

5) świadome zarządzanie stresem podczas wystąpień publicznych, wyrażanie emocji i ich wzbudzanie 

podczas wystąpień publicznych;  

6) właściwa interpretacja tekstu jako wzmocnienie siły przekazu;  

7) głos i jego artykulacja podczas wystąpień publicznych - artykulacja, siła i natężenie głosu, tempo 

i rytm wypowiedzi;  

8) znaczenie kluczowych zdań w wypowiedzi; wiarygodność wypowiedzi publicznych.  

4. Zajęcia będą ponadto uwzględniać: 

1) ćwiczenia w wypowiadaniu się uczestników do mikrofonu, a następnie analizę tych wystąpień pod 

kątem popełnianych błędów; 

2) wystąpienia publiczne improwizowane, bez przygotowania - kształtowanie umiejętności zachowania 

w trudnych, stresowych sytuacjach; 

3) budowanie wizerunku organizacji/firmy z uwzględnieniem sprawnej komunikacji z zespołem 

pracowników oraz z otoczeniem zewnętrznym (m.in. z mediami). 

5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Collegium Humanisticum UMK 

w Toruniu, ul Bojarskiego 1, w następujących terminach: 

1) 12.05.2017, w godzinach: 16.00-17.30; 17.45-19.15; 19.30-20.15 
2) 13.05.2017, w godzinach: 9.00-10.30; 10.45-12.15; 12.45-14.15; 14.30-16.00 

3) 14.05.2017, w godzinach: 9.00-10.30; 10.45-12.15; 12.45-14.15; 14.30-16.00 

6. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z następującym sylabusem: 
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SYLABUS SZKOLENIA 

SZTUKA MÓWIENIA 

 

 
Nazwa pola 

 
Komentarz 

Nazwa przedmiotu (w języku 
polskim oraz angielskim) 

Sztuka mówienia 
Art of speaking 

Jednostka oferująca przedmiot Wydział Nauk Historycznych 

Jednostka, dla której przedmiot 
jest oferowany 

Wydział Nauk Historycznych 

Kod przedmiotu  nie dotyczy 

Kod ERASMUS nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS nie dotyczy 

Sposób zaliczenia nie dotyczy 

Język wykładowy Język polski 

Określenie, czy przedmiot może 
być wielokrotnie zaliczany 

Nie 

Przynależność przedmiotu do 
grupy przedmiotów  

Logopedia, psychologia, public relations 

Całkowity nakład pracy 
studenta/słuchacza studiów 
podyplomowych/uczestnika 
kursów dokształcających 

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:  
- 21 godz. 
Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 
– 9 
Łącznie: 30 godz.  

Efekty kształcenia – wiedza Student po zakończeniu szkolenia posiada wiedzę na temat zasad emisji 

głosu i technik wystąpień publicznych. Zna i potrafi wymienić czynniki 

determinujące sukces w zakresie występowania przed publicznością. Zna 

elementy składające się na komunikat niewerbalny. Zna podstawowe 

narzędzia w działalności public relations. Wie, jak budować wizerunek firmy 

z wykorzystaniem sprawnej komunikacji z zespołem pracowników oraz z 

otoczeniem zewnętrznym (m.in. z mediami), 

Efekty kształcenia – umiejętności Student potrafi świadomie wpływać na artykulację głosu, radzić sobie z 
tremą w sytuacji wstąpień publicznych poprzez stosowanie relaksacyjnych 
technik oddechowych. 

Efekty kształcenia – kompetencje 
społeczne 

Student rozumiem, jak estetyka mówienia wpływa na skuteczność 
przekazu. 

Metody dydaktyczne Zajęcia mają charakter warsztatowy oraz interaktywny. Po wprowadzeniu 
uczestnicy będą rozwijać kompetencje w zakresie wystąpień publicznych w 
ramach ćwiczeń i symulacji. 

Wymagania wstępne brak 
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Skrócony opis przedmiotu  poznanie podstawowych technik mówienia i sztuki wystąpień 
publicznych 

 poznanie podstaw emisji głos,  
 zdobycie umiejętności wpływających na skuteczność przekazu 

werbalnego i niewerbalnego, 
 budowanie wizerunku firmy z uwzględnieniem sprawnej 

komunikacji z zespołem pracowników oraz z otoczeniem 
zewnętrznym (m.in. z mediami) 

Pełny opis przedmiotu Program szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia: 
 
Głos i artykulacja w sytuacji występu publicznego  

 Najważniejsze zasady wystąpienia publicznego  
 Nauka oddychania w trakcie mówienia i prawidłowego 

dysponowania głosem  
 Ćwiczenia usprawniające aparat mowy  
 Siła przekazu  
 Prawidłowe dysponowanie głosem i oddechem.  
 Umiejętne  przekazanie treści wypowiedzi, skupienie na sobie 

uwagi i zaciekawienie słuchaczy  
Mówca a audytorium, budowanie relacji z odbiorcami  

 Motywacje i możliwości odbiorców  
 Ingracjacje, komplementarność cech mówca-odbiorcy  
 Moderowanie dyskusji, odpowiedzi na pytania audytorium  
 Opanowywanie dezaprobaty, komunikowanie zmian i kontrowersji  

Komunikacja społeczna, czyli jak ludzie się porozumiewają  
 Sposoby komunikowania i ich skuteczność w określonych 

sytuacjach  
 Kanały komunikacji  
 Rola pierwszego wrażenia w kontaktach z publicznością 

(odbiorcami)  
 Co to jest “timing” i jaka jest jego rola  
 Stres w wystąpieniach publicznych i jego motywująca rola  
 Komunikacja niewerbalna – rola gestów, elementy body language. 

Wystąpienia publiczne  
 Język i konstrukcja wystąpień publicznych  
 Umiejętność walki z nerwami podczas prezentacji  
 Opanowywanie stresu  
 Jak określić i wspierać własne mocne strony osobowości  
 Postawa, sylwetka, gesty  
 Zdobywanie i utrzymywanie zainteresowania audytorium  

Prezentacje publiczne  
 Style prezentacji  
 Umiejętność wygłaszania prezentacji (mowa ciała, głos, pewność 

siebie, kontakt z audytorium, odpowiadanie na pytania, radzenie 
sobie z próbami podważania zdania)  

 Podstawowe elementy wystąpienia  
 „Twarde” i „miękkie” informacje  
 Wzbudzanie zainteresowania – interakcja z audytorium  

Budowanie Wizerunku Firmy  
 Istota public relations:  
 Czym public relations różni się od reklamy?  
 Główne obszary działań public relations  
 Podstawowe narzędzia public-relations:  
 Budowanie dobrych stosunków z otoczeniem  
 Narzędzia i techniki public relations  
 Warunki skuteczności działań na rzecz jednania sobie otoczenia  
 Konstruowanie komunikatu  
 Sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacji publicznego 

wystąpienia  
 Radzenie sobie z tremą  

Literatura Materiały przekazane w trakcie szkolenia 

Metody i kryteria oceniania Nie dotyczy 
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Praktyki zawodowe w ramach 
przedmiotu 

Nie dotyczy 

 

7. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia wykładowcę wskazanego w Wykazie osób, stanowiącym 

załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu.  

8. Jeżeli w Wykazie osób Wykonawca wskazał więcej niż jednego wykładowcę (osobno do części zajęć), 
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia wszystkich wykładowców wskazanych w Wykazie osób. 

9. Zamawiający dopuszcza zmianę wykładowcy wskazanego w Wykazie osób stanowiącym załącznik nr 4 
do zapytania ofertowego. Zmiany są dopuszczalne za zgodą Zamawiającego, gdy Wykonawca, 

z  przyczyn losowych zmuszony byłby zmienić wymienioną w ofercie osobę. Zamawiający zaakceptuje 

proponowaną zmianę wykładowcy jedynie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanej osoby 
będą takie same, bądź wyższe niż osoby wskazanej w ofercie. 

10. Wykonawca i Zamawiający nie zapewniają poczęstunku w trakcie przerw. 

11. Zamawiający zapewnia salę wyposażoną w rzutnik multimedialny i flip-chart. 

12. Zajęcia będą odbywać się w jednej grupie liczącej maksymalnie 10 osób. 

13. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik zajęć, listę obecności uczestników szkolenia, zgodnie 
z  wytycznymi Zamawiającego, oraz przygotować i wypełnić ankiety ewaluacyjne postępów i rozwoju 

umiejętności każdego z uczestników z zakresu objętego programem szkolenia.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników szkolenia ankiety ewaluacyjnej na 

zakończenie zajęć oceniającej prowadzącego oraz organizację szkolenia. Wzór ankiety dostarczy 
Zamawiający. 

15. Wykonawca zobowiązany jest wystawić uczestnikom szkolenia imienne certyfikaty poświadczające 

nabycie kompetencji z zakresu objętego programem szkolenia, na wzorze wcześniej zaakceptowanym 
przez Zamawiającego i spełniającym wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz opatrzone informacją, że „Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.  

16. W trakcie szkolenia Wykonawca przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe (np. skrypt obejmujący 
wszystkie zagadnienia poruszone podczas przedmiotowego szkolenia) co najmniej w formie papierowej. 

17. Ponadto Wykonawca przekaże przedstawicielowi Zamawiającego jeden egzemplarz materiałów, 
o których mowa powyżej w formie papierowej do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego. 

 


