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Załącznik nr 1b do Ogłoszenia 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

- część druga zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia pn. „Metoda AC/DC w 

praktyce biznesowej” w ramach projektu Kopernikańska Akademia Biznesu skierowanego do 

studentów ostatnich lat na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse i rachunkowość. Projekt jest 

dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. 

2. Szkolenie w składa się z 48 godzin szkoleniowych (45 minut) i skierowane jest do jednej grupy liczącej 

nie więcej niż 15 uczestników. 

3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z poniższym harmonogramem: 

Data Godziny 
zajęć 

Metoda 
AC/DC w 
praktyce 

biznesowej 

10.03.2018 
sobota 

8:00-9:30 

  9:45-11:15 

11:30-13:00 

13:15-14:45 

11.03.2018 
niedziela 

8:00-9:30 

  9:45-11:15 

11:30-13:00 

13:15-14:45 

17.03.2018 
sobota 

8:00-9:30 

  9:45-11:15 

11:30-13:00 

13:15-14:45 

18.03.2018 
niedziela 

8:00-9:30 

  9:45-11:15 

11:30-13:00 

13:15-14:45 

14.04.2018 
sobota 

8:00-9:30   
9:45-11:15 
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11:30-13:00 

13:15-14:45 

15.04.2018 
niedziela 

8:00-9:30 

  9:45-11:15 

11:30-13:00 

13:15-14:45 

 

4. Tematyka szkolenia będzie obejmować co najmniej następujące zagadnienia: 

4.1. Wstęp do metody Assessment/Development Center (AC/DC) 

4.1.1. Geneza metody AC/DC. 

4.1.2. Główne założenia metody AC/DC. 

4.1.3. Cele zastosowania metody w przedsiębiorstwie. 

4.1.4. Uzasadnienie dla przeprowadzania sesji AC/DC. 

4.1.5. Zalety metody AC/DC. 
4.1.6. Wady metody AC/DC. 

4.1.7. Porównanie AC/DC z innymi konkurencyjnymi metodami. 

4.2. Assessment/Development Center a kompetencje 

4.2.1 Pojęcie kompetencji. 

4.2.2. Rola i znaczenie kompetencji w metodzie AC/DC. 

4.2.3. Rodzaje kompetencji wg metody AC/DC. 

4.2.4. Wskaźniki kompetencji. 

4.3. Prezentacja narzędzi wykorzystywanych w trakcie sesji AC/DC 
4.3.1. Metodyka tworzenia narzędzi AC/DC. 

4.3.2. Rodzaje narzędzi AC/DC (indywidualne i grupowe; symulacyjne; wywiad 

kompetencyjny; testy kompetencyjne; testy psychologiczne). 

4.3.3. Zastosowanie narzędzi do poszczególnych kategorii kompetencji. 

4.3.4. Skalowanie poziomu trudności zadań, instrukcje przeprowadzania, ocena 

wykonania i błędy przy tworzeniu. 

4.4. Sesja Assessment/Development Center 

4.4.1. Metodyka przygotowania profilu kompetencyjnego. 
4.4.2. Cele sesji AC/DC. 

4.4.3. Harmonogram sesji AC/DC. 

4.4.4. Wymagania techniczne co do pomieszczeń, w których realizowana jest 

sesja AC/DC. 

4.4.5. Metody obserwacji i arkusze obserwacyjne. 

4.5. Asesorzy w sesji AC/DC 
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4.5.1. Role i odpowiedzialność asesorów w sesji. 
4.5.2. Profil asesora. 

4.5.3. Zagadnienie obiektywizmu asesora. 

4.5.4. Dobór zespołu asesorów. 

4.6. Raporty po sesji AC/DC 

4.6.1. Typy raportów – indywidualne i całościowe. 

4.6.2. Format i język raportów. 

4.6.3. Odbiorcy raportów. 

4.7. Informacje zwrotne po sesji AC/DC 
4.7.1. Etapy udzielania informacji zwrotnej. 

4.7.2. Przygotowanie do udzielenia informacji zwrotnej. 

4.7.3. Zasady udzielania informacji zwrotnej. 

4.7.4. Osoby odpowiedzialne za udzielenie informacji zwrotnej. 

5. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez trenera wskazanego przez Wykonawcę w załączonym do 

oferty Wykazie osób. 

6. Zamawiający zapewnia salę ćwiczeniową/wykładową. 

7. Zamawiający nie zapewnia poczęstunku w trakcie przerw oraz obiadu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik zajęć i listę obecności uczestników szkolenia, zgodnie 
z wytycznymi Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikom certyfikatów kompetencji. Drukowane są one na 

wzorze zgodnym z wymogami w zakresie obowiązków informacyjnych beneficjenta w ramach PO WER, 

zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego. 

10. Certyfikaty kompetencji przyznawane są na podstawie pozytywnego wyniku z egzaminu, który 

Wykonawca przeprowadzi po zakończeniu szkolenia. 

11. W trakcie szkolenia Wykonawca przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe (co najmniej skrypt 

obejmujący wszystkie zagadnienia poruszone podczas przedmiotowego szkolenia) w formie papierowej i 
tożsame materiały w wersji elektronicznej. 

12. Ponadto Wykonawca przekaże przedstawicielowi Zamawiającego jeden egzemplarz materiałów, o 

których mowa wyżej w formie papierowej do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego. 


