
 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pt: 

Doskonalenie kompetencji dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie 

wykorzystania: nowoczesnych metod kształcenia, umiejętności językowych 

oraz narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym. 

 

Zasady rekrutacji i realizacji szkoleń: 

 w szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 

naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych w ramach umowy o pracę oraz 

umów cywilnoprawnych, 

 rekrutacja uczestników odbywa się poprzez wypełnienie dokumentów 

dostępnych na stronie internetowej i dostarczenie oryginałów do biura 

projektu, 

 zajęcia będą odbywały się w niewielkich grupach, w salach dydaktycznych 

Uniwersytetu, 

 udział w szkoleniu jest bezpłatny, 

 projekt prowadzony jest przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab.  

Aldony Frączkiewicz-Wronki, 

 warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wykorzystanie nabytych 

umiejętności w procesie dydaktycznym realizowanym w semestrze po 

zakończeniu szkolenia.   



 

 

 

Obszar szkolenia Czas trwania Termin realizacji 

Wykorzystanie metody design thinking  48 h 05 – 06.2017 

Tutoring 64 h  10.2017 – 01.2018 

Wykorzystanie programu MS Excel 

poziom podstawowy 
32 h 05 – 06.2017 

Wykorzystanie programu MS Excel 

poziom średniozaawansowany 
32 h 05 – 06.2017 

Wykorzystanie programu MS Excel  

poziom zaawansowany 
40 h 10.2017 – 01.2018 

Wykorzystanie programu Statistica 

poziom podstawowy 
24 h 05 – 06.2017 

Wykorzystanie programu Statistica 

poziom zaawansowany 
24 h 05 – 06.2017 

Wykorzystanie programu Symfonia 24 h 03.2018 

Język angielski poziom C1 120 h 
05 – 06.2017 

10.2017 – 01.2018 

 

  



 

Program szkolenia z wykorzystania metody  

Design thinking 

1. Proces Design Thinking i praca metodą learning by doing (wprowadzenie 

do metod, dobre przykłady wykorzystania metod, praktyczne poznanie 

design thinking i learning by doing). 

2. Budowanie interdyscyplinarnych zespołów (budowanie zespołów 

projektowych, role zespołowe i ich wpływ na pracę). 

3. Odkrywanie (poznanie wyzwań do pracy zgodnie z metodami, możliwości 

poznania oczekiwań odbiorców, prowadzenie badań i obserwacji). 

4. Definiowanie (zbieranie spostrzeżeń, tworzenie Persony, tworzenie map 

podróży). 

5. Kreowanie (burza mózgów, ocena i wybór obiecujących pomysłów). 

6. Prototypowanie (możliwości prototypowania produktów i usług, tworzenie 

storyboard, papierowe modele). 

7. Testowanie (testowanie z odbiorcami, zbieranie informacji zwrotnych, 

wyciąganie wniosków). 

8. Uszczegółowienie pomysłu. 

9. Wykorzystanie metod na zajęciach. 

 

 

  



 

Program szkolenia z przygotowania do roli tutora  

 

1. Tutoring: wprowadzenie teoretyczne oraz dobre praktyki tutorskie 

w Polsce i na świecie. 

2. Antropologia i cel tutoringu. 

3. Przygotowanie i prowadzenie pierwszego tutorialu. 

4. Ćwiczenia w parach tutorskich. 

5. Założenia psychologii pozytywnej w tutoringu. 

6. Edukacja spersonalizowana i rozwój talentów. 

7. Metody wspierania talentów i mocnych stron podopiecznych. 

8. Wyznaczanie celów i motywowanie. 

9. Narzędzia coachingowe w tutoringu. 

10. Esej jako narzędzie pracy z podopiecznym – od sformułowania pytania, 

przez ocenienie, do rozmowy. 

11. Planowanie i przygotowywanie cykli tutorskich. 

12. Wdrażanie programów i projektów tutorskich. 

13. Najczęstsze zakłócenia w tutoringu płynące od podopiecznych. 

14. Wartości w tutoringu – cnoty tutorskie. 

15. Tutor jako przywódca. 

 

  



 

Program szkolenia z wykorzystania programu  

MS Excel – kurs podstawowy 

 

1. Omówienie interfejsu – dopasowanie Wstążki i paska Szybki Dostęp do 

własnych potrzeb. 

2. Skróty klawiaturowe. 

3. Wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie, zaznaczanie danych. 

4. Czyszczenie zawartości lub formatu. 

5. Metody kopiowania i wklejania danych. 

6. Wypełnianie serią danych. 

7. Polecenie Znajdź/Zamień. 

8. Dodawanie i usuwanie arkuszy, poruszanie się między arkuszami i 

wewnątrz arkusza. 

9. Formatowanie komórek. 

10. Wstawianie komentarzy. 

11. Podstawowe formuły i funkcje. 

12. Sortowanie, narzędzie Autofiltr. 

13. Tworzenie i edycja podstawowych wykresów. 

14. Drukowanie. 

15. Wizualizacja i prezentacja danych z wykorzystaniem MS Excel i MS 

PowerPoint. 

  



 

Program szkolenia z wykorzystania programu  

MS Excel – kurs średniozaawansowany 

 

1. Narzędzie Przejdź do. 

2. Formatowanie warunkowe. 

3. Ochrona arkusza i skoroszytu. 

4. Formuły i funkcje często wykorzystywane w codziennej pracy. 

5. Obliczenia na datach. 

6. Funkcje tekstowe. 

7. Narzędzie Sumy pośrednie. 

8. Tworzenie połączeń między arkuszami i skoroszytami. 

9. Konsolidacja danych. 

10. Zaawansowane tworzenie wykresów. 

11. Zaawansowana analiza i wyszukiwanie danych. 

12. Podstawy tabel przestawnych. 

13. Analiza statystyczna. 

 

  



 

Program szkolenia z wykorzystania programu  

MS Excel – kurs zaawansowany 

 

1. Zaawansowane formatowanie warunkowe. 

2. Zaawansowane funkcje, rzadziej używane. 

3. Funkcje tablicowe. 

4. Tworzenie połączeń danych. 

5. Analiza symulacji (dodatek Solver, narzędzie Szukaj wyniku, 

jednowejściowa i dwuwejściowa tabela danych). 

6. Import danych do MS Excel (z plików tekstowych, baz danych, stron 

www). 

7. Narzędzia przetwarzające dane tekstowe. 

8. Zaawansowane wykorzystanie tabel przestawnych. 

9. Bardzo zaawansowane tworzenie wykresów – wizualizacja danych. 

10. Makropolecenia. 

11. Analiza danych. 

 

  



 

Program szkolenia z wykorzystania programu  

Statistica – kurs podstawowy 

 

1. Wprowadzenie do planowania badań i analizy danych. 

2. Wprowadzenie do obsługi programu STATISTICA. 

3. Wybrane operacje zarządzania danymi. 

4. Elementy opisowej analizy danych. 

5. Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego. 

6. Wprowadzenie do analizy współzależności zjawisk. 

 

Program szkolenia z wykorzystania programu  

Statistica – kurs zaawansowany 

1. Analiza przekrojowa (ANOVA). 

2. Statystyki nieparametryczne w badaniach ankietowych. 

3. Analiza reguł asocjacyjnych. 

4. Podstawy modelowania współzależności. 

5. Rodzaje współzależności w tabelach wielodzielczych. 

6. Analiza log-liniowa. 

7. Statystyczne podstawy analizy korespondencji. 

8. Identyfikacja ukrytych wymiarów w analizie korespondencji. 

9. Wieloraka analiza korespondencji. 

10. Analiza współzależności zmiennych ilościowych w badaniach 

ankietowych. 

11. Analiza segmentacyjna i profilowa w badaniach ankietowych. 

  



 

Program szkolenia z wykorzystania programu  

Symfonia 

 

1. Polityka księgowości a FK Symfonia. 

2. Ewidencje księgowe. 

3. Ewidencje dla potrzeb podatku VAT. 

4. Metody weryfikacji poprawności danych. 

5. Podatki w FK Symfonia. 

6. Księgowanie dokumentów i okresów. 

7. Generowanie nowego roku. 

 

  



 

Program szkolenia z języka angielskiego  

Poziom C1 

 

1. Zajęcia prowadzone metodą Callana. 

2. Kurs standardowy programu CAE, zapewniający możliwość uzyskania 

certyfikatu C1. 

3. Zajęcia realizowane w małych grupach 5-6 osobowych, w trybie 4 godzin 

dydaktycznych w układzie cotygodniowym. 

4. Szkolenie ukierunkowane na wykorzystanie specjalistycznego słownictwa 

z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.  


