
WYŻSZA SZKOŁA
LOGISTYKI

PROGRAM
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
PROFESJONALNE SZKOLENIA 
I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Lp. Przedmiot Zakres tematyczny zajęć Liczba 
godzin

1. Powitanie Prezentacja uczelni. Informacja o organizacji 
i przebiegu zajęć

2. Wybrane elementy psychologii 
i pedagogiki dorosłych

Dorosły uczeń - aspekt psychologiczny; specyfika 
nauczania osób dorosłych; psychologiczne aspekty 
motywacji;

8

3. Metodyka prowadzenia szkoleń
Metody podawcze versus metody aktywizujące; 
nowoczesne techniki i narzędzia wspierające pracę 
trenera - zajęcia praktyczne;

10

4. Planowanie i projektowanie 
szkoleń

Analiza potrzeb szkoleniowych; projektowanie oraz 
organizowanie szkoleń; przygotowywanie ofert 
szkoleniowych; trening - coaching - mentoring;

12

5. Badanie efektywności szkoleń Metody badania efektywności szkoleń; efektywność 
szkoleń w praktyce - szanse i zagrożenia; 8

6. Warsztat umiejętności 
społecznych

Konstruowanie scenariuszy szkoleniowych, 
konspekt szkoleniowy; budowanie kompetencji 
emocjonalnych w pracy z grupą; umiejętności 
komunikacyjne trenera; sztuka zarządzania czasem 
podczas sesji szkoleniowej;

28

7. Wywieranie wpływu w praktyce Osiąganie celów w sytuacjach społecznych; wpływ 
a manipulacja; 8

8. Wizerunek profesjonalny 
menedżera szkoleń

Spirala sukcesu wg Eleri Samson; wizerunek jako 
element wzbudzania zaufania; „złodzieje” wizerunku 
i „niszczyciele” profesjonalizmu; portfolio trenerskie; 
etykieta na co dzień;

16

9. Sytuacje trudne w pracy 
z grupą

Metody i techniki radzenia sobie z oporem 
grupowym; konflikt w zespole; weryfikacja błędów - 
krytyka - ocenianie; skuteczne „lodołamacze” - 
zajęcia praktyczne;

12

10. Emisja głosu Głos jako narzędzie w pracy trenera 
- ćwiczenia praktyczne; 10

11. Zagrożenia związane z zawodem 
trenera

Zagrożenia psychospołeczne - warsztat 
antystresowy; prewencja wypalenia zawodowego; 
uwaga - mobbing!

10

12. Trener na rynku szkoleń
Ekonomiczne, społeczne i psychologiczne aspekty 
funkcjonowania na wolnym rynku szkoleń; 
negocjacje, czyli „trudne rozmowy”; elementy 
profesjonalnej obsługi klienta. Ochrona własności

20
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intelektualnej;Ochrona danych osobowych.

13. E-szkolenia
Współczesne narzędzia i metody wspierające 
prowadzenie szkoleń; profesjonalne przygotowanie 
prezentacji PP.

4

14. Etyka w pracy trenera

Pomiędzy efektywnością a efektownością; solidność 
i profesjonalizm jako elementy dobrego stylu 
trenerskiego; etyczne aspekty oceniania 
uczestników szkolenia;

6

15. Spotkanie z praktykiem niespodz'anka! 8

16. Warsztat dyplomowy
Prowadzenie samodzielnie zaprojektowanego 
warsztatu przy udziale wybranych metod i narzędzi 
trenerskich

20
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