
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Część 2:   Kompetencje osobiste i społeczne - Szkoła rozwoju osobistego  
 
Cel zajęć:  
 

Dostarczenie studentom wiedzy na temat tego, czym jest empatia i w jaki sposób budować i rozwijać 

w sobie postawy empatyczne. Przeprowadzenie ze studentami ćwiczeń z zakresu empatii. 

Dostarczenie studentom wiedzy dotyczącej roli empatii w życiu zawodowym. 

Dostarczenie studentom wiedzy z zakresu budowania i utrzymywania związków międzyludzkich, 

dynamiki budowania i utrzymywania relacji interpersonalnych. Przeprowadzenie ze studentami 

ćwiczeń z zakresu budowy i utrzymania relacji interpersonalnych.  
 

Zakres tematyczny zajęć:  

 

1. Empatia – omówienie zagadnienia i ćwiczenia. Ćwiczenia z zakresu  odzwierciedlania 

konkretnych emocji. Dyskusja grupowa nad rolą empatii w życiu zawodowym.  

2. Budowanie i utrzymywanie związków międzyludzkich. Dynamika budowania  
i utrzymywania relacji interpersonalnych. Ćwiczenia z zakresu budowy i utrzymywania 
relacji interpersonalnych. 
 

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 rozwoju 

osobistego” dla studentów studiów niestacjonarnych Kierunku Administracja, Zarządzanie oraz 
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły 
Wyższej z siedzibą w Rzeszowie. 

 
 
w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 15 godzin, w 3-ch grupach, po 5 godzin w każdej  
 
W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1.  

Empatia – omówienie zagadnienia i ćwiczenia. Ćwiczenia z zakresu  

odzwierciedlania konkretnych emocji. Dyskusja grupowa nad rolą empatii  

w życiu zawodowym.  
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2.  

Budowanie i utrzymywanie związków międzyludzkich. Dynamika 

budowania i utrzymywania relacji interpersonalnych. Ćwiczenia z zakresu 

budowy i utrzymywania relacji interpersonalnych. 
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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. 


