
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Część 4:   Kompetencje osobiste i społeczne - Szkoła Autoprezentacji  
 
Cel zajęć:  
 

Głównym założeniem i celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wagą i wartością na rynku 
pracy kompetencji miękkich oraz wytworzenie u nich umiejętności związanych z autoprezentacją. 
Studentom zostaną przedstawione zasady wystąpień publicznych, w tym techniki i ćwiczenia 
związane z odpowiednią wymową oraz przekazana wiedza budująca świadomość wagi prawidłowej 
wymowy w procesie autoprezentacji.  
Efekty nauczania: 

- student zna znaczenie odpowiedniej wymowy w komunikacji werbalnej  

- student potrafi zastosować ćwiczenia polepszające technikę wymowy 
- student potrafi zastosować odpowiednie techniki wymowy w odpowiednich sytuacjach związanych 
z autoprezentacją. 
 

Zakres tematyczny zajęć:  
 

1. Przygotowanie wystąpienia publicznego 
2. Typy oddechu, techniki związane z treningiem odpowiedniego oddechu 
3. Impostacja głosu, techniki głośnego mówienia. 
4. Techniki prawidłowej wymowy. 

 
Liczba uczestników zajęć warsztatowych– około 15 osób/gr.  
 
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2021/2022r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od maja 2022 do września 2022 roku w godzinach  
9.00 – 19.00. 
 
Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 

Zakres usługi:  
Usługa obejmuje: 
Prowadzenie warsztatów: Kompetencje osobiste i społeczne w ramach przedmiotu: „Szkoła 

Autoprezentacji” dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kierunku Administracja i 
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły 
Wyższej z siedzibą w Rzeszowie. 

 

 

w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 6 godzin, w 3-ch grupach, po 2 godzin w każdej  
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1.  

Czego mówca robić nie powinien czyli 6 błędów podczas wystąpień 
publicznych 

• Mówca nie przygotował wystąpienia 

• Mówca nie przećwiczył wystąpienia 

• Mówca nie radzi sobie ze stresem 

• Mówca nie pracuje głosem 

• Mówca nie oddycha 

• Mówca nie mówi poprawnie  
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Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w ZAPYTANIU OFERTOWYM. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 


