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PPPPlan szkoleń lan szkoleń lan szkoleń lan szkoleń na Ina Ina Ina IIIII    półrocze 2022półrocze 2022półrocze 2022półrocze 2022    
dla kadry kierowniczej, badawczo-dydaktycznej, dydaktycznej i administracyjnej 

Zakres tematyczny i czasowy szkoleń mogą ulec zmianie i zostać dostosowane do bieżącego zapotrzebowania. Powyższa tabela będzie sukcesywnie 
aktualizowana i uzupełniana o uruchamiane nowe formy wsparcia. 

Data aktualizacji: 1.09.2022r. 

NNNNaaaazwa formy zwa formy zwa formy zwa formy wsparcia i zakreswsparcia i zakreswsparcia i zakreswsparcia i zakres    PlanowanyPlanowanyPlanowanyPlanowany    termin i wymiar czasutermin i wymiar czasutermin i wymiar czasutermin i wymiar czasu    Adresat szkoleniaAdresat szkoleniaAdresat szkoleniaAdresat szkolenia    

Szkolenie pt. „Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy własnej”Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy własnej”Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy własnej”Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy własnej”    

− budowanie świadomości własnych nawyków i ich wpływu na efektywność 
realizacji zadań 

− poznanie narzędzi i technik zarządzania sobą w czasie i organizacji pracy 

7 i 8 września 2022 - grupa II 

Liczba godzin na grupę: 16h 

kadra administracyjna UŚ 
kadra kierownicza  UŚ 
limit miejsc: max 12 osób w grupie 
NABÓR NABÓR NABÓR NABÓR ZAKOŃCZONZAKOŃCZONZAKOŃCZONZAKOŃCZONYYYY 

Szkolenie pt. „Skuteczność w działaniu. „Skuteczność w działaniu. „Skuteczność w działaniu. „Skuteczność w działaniu. Budowanie nawyków efektywności 
osobistej opartej o proaktywność, efektywne wyznaczanie i realizację celów” 

− nawyki skutecznego działania wg Covey’a 
− techniki i narzędzia planowania działań i utrzymania zaangażowania 

14-15 września 2022– grupa II 

Liczba godzin na grupę: 16h 

kadra administracyjna UŚ 
kadra kierownicza  UŚ 
limit miejsc: max 12 osób w grupie 
    NABÓR NABÓR NABÓR NABÓR ZAKOŃCZONZAKOŃCZONZAKOŃCZONZAKOŃCZONYYYY 

Szkolenie pt. „Trening prowadzenia angażujących wystąpień publicznych”Trening prowadzenia angażujących wystąpień publicznych”Trening prowadzenia angażujących wystąpień publicznych”Trening prowadzenia angażujących wystąpień publicznych” 
szkolenie stacjonarne 

− jak dobrze przygotować wystąpienie  
− skuteczna i atrakcyjna prezentacja treści  
− praca z pytaniami słuchaczy i radzenie sobie w obliczu trudności w 

interakcji z publiką  
− narzędzia podnoszące atrakcyjność prezentacji 
− kluczowe zasady dla wystąpień prowadzonych w formie stacjonarnej  

19, 20 i 22 września 2022 – grupa 
II 

Liczba godzin na grupę: 24h 

kadra administracyjna UŚ 
kadra kierownicza UŚ 
limit miejsc: max 12 osób w grupie 
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NNNNaaaazwa formy zwa formy zwa formy zwa formy wsparcia i zakreswsparcia i zakreswsparcia i zakreswsparcia i zakres    PlanowanyPlanowanyPlanowanyPlanowany    termin i wymiar czasutermin i wymiar czasutermin i wymiar czasutermin i wymiar czasu    Adresat szkoleniaAdresat szkoleniaAdresat szkoleniaAdresat szkolenia    

Szkolenie pt. „Trening prowadzenia angażujących wystąpień Trening prowadzenia angażujących wystąpień Trening prowadzenia angażujących wystąpień Trening prowadzenia angażujących wystąpień publicznych”publicznych”publicznych”publicznych” 
szkolenie online 

− jak dobrze przygotować wystąpienie  
− skuteczna i atrakcyjna prezentacja treści  
− praca z pytaniami słuchaczy i radzenie sobie w obliczu trudności w 

interakcji z publiką  
− narzędzia podnoszące atrakcyjność prezentacji 
− kluczowe zasady dla wystąpień prowadzonych w formie online 
− radzenie sobie z trudnościami technicznymi w trakcie wystąpień online 

12, 14 i 17 października 2022 – 
grupa III 

16, 18 i 21 listopada 2022 – grupa 
IV 

Liczba godzin na grupę: 18h 

kadra administracyjna UŚ 
kadra kierownicza UŚ 
limit miejsc: max 12 osób w grupie 

Szkolenie pt. „Komunikacja interkulturowa i problemy adaptacji cudzoziemców „Komunikacja interkulturowa i problemy adaptacji cudzoziemców „Komunikacja interkulturowa i problemy adaptacji cudzoziemców „Komunikacja interkulturowa i problemy adaptacji cudzoziemców 
do nowych warunków edukacyjnych”do nowych warunków edukacyjnych”do nowych warunków edukacyjnych”do nowych warunków edukacyjnych”  

− rozumienie pojęcia „komunikacja międzykulturowa” 
− elementy komunikowania międzykulturowego: język, kody 

pozawerbalne, obraz świata  
− przykładowe sytuacje komunikacyjne 
− stereotyp jako niezbywalny element w komunikacji międzyludzkiej 

 

21 października 2022 – grupa I 

25 listopada 2022 – grupa II 

16 grudnia 2022 – grupa III 

Liczba godzin na grupę: 8h 

kadra akademicka UŚ 
limit miejsc: max 10 osób w grupie 

Szkolenie pt. „„„„Design Thinking.  Zapoznanie z procesem i przygotowaniem do Design Thinking.  Zapoznanie z procesem i przygotowaniem do Design Thinking.  Zapoznanie z procesem i przygotowaniem do Design Thinking.  Zapoznanie z procesem i przygotowaniem do 
pracy wybranymi narzędziamipracy wybranymi narzędziamipracy wybranymi narzędziamipracy wybranymi narzędziami””””    

− poznaj czym jest Design Thinking 
− doświadcz wszystkich 5 etapów procesu 
− rozwiń podstawowe kompetencje do pracy w zespołach 

wykorzystujących metodę design 
 

4-5 października 2022 

Liczba godzin: 16h 

kadra administracyjna UŚ 
kadra kierownicza UŚ 
limit miejsc: max 12 osób  
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NNNNaaaazwa formy zwa formy zwa formy zwa formy wsparcia i zakreswsparcia i zakreswsparcia i zakreswsparcia i zakres    PlanowanyPlanowanyPlanowanyPlanowany    termin i wymiar czasutermin i wymiar czasutermin i wymiar czasutermin i wymiar czasu    Adresat szkoleniaAdresat szkoleniaAdresat szkoleniaAdresat szkolenia    

Szkolenie pt. "Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi onNauczanie z wykorzystaniem narzędzi onNauczanie z wykorzystaniem narzędzi onNauczanie z wykorzystaniem narzędzi on----line line line line ––––    metodyka i metodyka i metodyka i metodyka i 
planowanie, warsztat dobrych praktyk realizacjiplanowanie, warsztat dobrych praktyk realizacjiplanowanie, warsztat dobrych praktyk realizacjiplanowanie, warsztat dobrych praktyk realizacji””””    

− zapoznanie z formułą blended learning, narzędziami i technikami pracy 
− ćwiczenia ukierunkowane na zaprojektowanie własnych zajęć w 

formule blended learning 
− wzmocnienie kompetencji cyfrowych na poziomie 

średniozaawansowanym,  
• szkolenie przygotowuje do prowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w 
zakresie platforma – Microsoft Office 365 (patrz. Zarządzenie nr 
176 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 
października 2021 r, par. 7 ust. 1 i 2) 

• dodatkowo szkolenie wzbogacone jest o wybrane narzędzia 
platform Moodle oraz Google  

Grupa I:Grupa I:Grupa I:Grupa I: 24 października 2022 
godz. 9.00-15.30, 7,14,21,28 
listopada 2022 godz. 8.30- 14.00.     

Grupa Grupa Grupa Grupa IIIII:I:I:I: 25 paź. 2022 9.00 - 15.30 

08, 15, 22, 29 listopada godz. 8.30 
- 14.00 

Grupa III:Grupa III:Grupa III:Grupa III:    22 października 2022 
godz. 9.00 - 15.30 

08, 15, 21, 22, 28 listopada 2022 
godz. 17.00 - 20.00, 26 listopada 
2022 godz. 8.00 - 14.00 

Liczba godzin na grupę: 31h plus 
1h konsultacji indywidualnych dla 
każdego uczestnika. 

Pierwszy i ostatni dzień szkolenia 
realizowany stacjonarnie, 
pozostałe dni w formule online.  

kadra akademicka UŚ 
limit miejsc: max 10 osób w grupie 

 

 


