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Usługa rozwojowa 

Coaching-rozwój kompetencji miękkich u studentów  

dla 

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych  

i Komunikacji Społecznej w Chełmie 

1. Cel edukacyjny  

Celem jest pobudzenie kompetencji miękkich wśród studentów przez 

wykładowcę.  Na etapie opracowywania Planu Rozwojowego uwidoczniła się 

potrzeba nabycia umiejętności wśród wykładowców rozwoju kompetencji miękkich u 

studentów w ramach prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów, które ma 

przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności oferty Uczelni a przez to do zwiększenia 

liczby studentów. 

2. Efekty kształcenia: 

Wiedza 

 Znajomość innowacyjnych metod edukacyjnych 

 Wiedza w zakresie budowania wartości studenta, poprzez właściwe zarządzanie 

talentami i możliwościami wykorzystania potencjału  

 Wiedza na temat kompetencji miękkich 

 Wiedza na temat podziału kompetencji miękkich i ich charakterystyka 

 Wiedza o innowacjach i nowinkach technologicznych 

 

Umiejętności 

 Umiejętność posługiwania się metodami w zakresie rozwoju kompetencji 

miękkich 

 Umiejętność wykorzystania metod prowadzenia zajęć dydaktycznych w 

kształtowaniu kompetencji miękkich 

 Umiejętność budowania lepszych relacji interpersonalnych 

 

Kompetencje społeczne 

• Świadomość wpływu na efektywność zdobywania wiedzy przez studentów 

• Świadomość wpływu na kształtowanie postaw studentów 

• Otwartość na wzajemną współpracę w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa na 

rynku 

• Rozumienie znaczenia roli oporu w procesie zmian 



• Świadomość rozwoju własnych kompetencji i ich wpływu na efektywność procesu 

edukacji 

• Otwartość na innych w procesie komunikacji interpersonalnej. 

• Rozumienie sytuacji konfliktowej w firmie. 

• Świadomość swojej roli jako osoby odpowiedzialnej za sposób przekazania wiedzy 

innym  

• Lepsza atmosfera pracy, komunikacja oraz mniej konfliktów interpersonalnych 

 

3. Rodzaj usługi:  

Doradztwo lub usługa szkoleniowa grupowa 

4. Dostępność:  

Doradztwo / szkolenie zamknięte dedykowane 

5. Szczegółowe informacje o usłudze: 

a) Czas trwania usługi: minimalnie 8 godzin lekcyjnych, doradztwo: 8 godzin 

b) Usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianej jako zbiór wiedzy lub umiejętności 

lub kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami. 

c) Ewaluacja i badanie nabycia kwalifikacji i wiedzy.  

Proces ewaluacji i badania nabycia wiedzy obejmuje określenie stanu wejściowego za 

pomocą testu i rozmowy badawczej grupowej. Następnie na zakończenie realizacji usługi 

szkoleniowej odbędzie się test kończący. Opracowane wyniki obu zdarzeń zostaną 

podsumowane w raporcie. W okresie do 6-ciu miesięcy po zakończeniu realizacji usługi 

należy przeprowadzić ponowne badanie wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.  

6. Ramowy program usługi:  

a) Grupa docelowa 

Usługa skierowana jest do pracowników dydaktycznych Wyższej Szkoły Stosunków 

Międzynarodowych i Komunikacji  Społecznej w Chełmie 

b) Materiały dydaktyczne: 

Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały informacyjne, w których przedstawione są 

zagadnienie omawiana na szkoleniu, ćwiczenia edukacyjne oraz literaturę dotyczącą 

przedmiotu szkolenia. 

c) Metody nauczania 

Zajęcia prowadzone w formule warsztatowej, z wykorzystaniem case’ów biznesowych, 

zadań grupowych i indywidualnych, dyskusji moderowanych oraz ćwiczeń z użyciem 

kamery. Cykl jest zorientowany na wypracowanie praktycznych umiejętności 

uczestników. 



d) Miejsce realizacji: siedziba WSSMiKS w Chełmie lub wynajęta odpowiednia sala 

szkoleniowa. 

e) Warunki logistyczne: 

Wielkość sali powinna będzie adekwatna do wielkości grupy. Zapewnione będą 

dodatkowe pomieszczenia w celu zajęć w podgrupach. Sala plenarna zapewnia: możliwość 

dowolnego ustawienia stolików; osobne miejsce siedzące dla każdego uczestnika; dobre 

oświetlenia;  ogrzewanie i wentylację; odpowiednią akustykę lub dodatkowe 

nagłośnienie. Sala wyposażona w sprzęt potrzebny do prezentacji tj. rzutnik, telewizor, 

video, tablicę, tablicę – notatnik. Zapewnione muszą być toalety oraz miejsce na napoje                   

i jedzenie. Miejsce realizacji usługi powinno być dostosowane dla osób                                                            

z niepełnosprawnościami.  

f) Sylwetka trenera: 

 Wykształcenie wyższe (preferowany stopień doktora) 

 ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem zajęć dla 

studentów  

 co najmniej 500 godzin przeprowadzonych zajęć z zakresu kompetencji miękkich 

(tj. nie wykład, lektorat itp.) 

 Pożądane certyfikaty związane z doskonaleniem umiejętności trenerskich i 

kompetencji miękkich.  

 

 



 

g) Harmonogram realizacji usługi wraz z treścią merytoryczną i głównymi zagadnieniami. 

 

 
Lp. 

 
CEL SZKOLENIOWY 

 

TEMATYKA 
SPOSÓB REALIZACJI CELU /opis metody, ćwiczenia itp./ 

 
METODA 

ZASOBY, 
POMOCE 

DYDAKTYCZ- 

NE 

 
CZAS 

  

Moduł organizacyjno-integracyjny –   2 godz. zegarowe /120 min./ 

 
1. 

 
Przywitanie grupy i prezentacja 

trenera 

1. Przywitanie grupy z przedstawieniem tematu szkolenia 
2. Przedstawienie trenera – zgodnie ze strukturą prezentacji uczestników 

/zał. 1.1/ 

 
prezentacja 

 
Slajd tytułowy 

 
5 min. 

 
2. 

 
Poznanie celów i programu 
szkolenia 
Określenie formy w jakiej 
prowadzone będzie szkolenie 
 

1. Prezentacja celu głównego i celów szczegółowych szkolenia 
2. Przedstawienie programu szkolenia /zarys wszystkich sześciu 

modułów/  
3. Omówienie formy prowadzenia zajęć, ze zwróceniem uwagi na dzielenie 

się swoim doświadczeniem  
4. Wprowadzenie zasady „czterech ścian” 
/zał. 1.2/ 

 
mini wykład 
dyskusja 

 
Pokaz slajdów 
/cel główny, cele 
szczegółowe, 
Program szkolenia/ 
Agenda szkolenia – 

wydruk papierowy 

 
10 min. 

 
3. 

 
Poznanie uczestników szkolenia 
 

 
1. Prezentacja uczestników szkolenia / zał. 1.3/  

 
prezentacja 

 
pokaz slajdów 

 
20 min. 

5.  
4. 

 
Przedstawienie spraw 

organizacyjnych 

 
1. Omówienie spraw organizacyjnych /przerwy, serwis kawowy, obiad, 

dokumentacja /lista obecności + inne dokumenty/ 
2. Pytanie do grupy: „Jakie mają pytania do spraw organizacyjnych ?” 

 
Prezentacja 
trenera 
Dyskusja 

 
Agenda szkolenia 

 
30 min. 

 

 



 
5. 

 
Poznanie oczekiwań uczestników 
Integracja grupy 

 
1. Poznanie oczekiwań uczestników 
2. Podział uczestników na podgrupy 
3. Przeprowadzenie ćwiczenia „Tęcza oczekiwań” /zał. 1.4/ 
4. Praca w grupach i prezentacja oczekiwań uczestników 
5. Podsumowanie przez trenera 

 
 
 

 
Ćwiczenie 
„Tęcza 
oczekiwań” 
 
Praca w 
grupach 
 
Dyskusja 

 
Pokaz slajdów 
Flipchart z lekko 
przyklejonymi plasteliną 
trenerską kolorowymi 
fragmentami tęczy, 
Plastelina trenerska, 
Markery, 
Kleje 

 
20 min. 

 
6. 

 
Zawarcie kontraktu 

 
Wypracowanie z grupą zasad kontraktu – ćwiczenie „Zasady dobrej współpracy w 
grupie /zał. 1.5/ 
 
 

 
Ćwiczenie 
„Zasady dobrej 
współpracy w 
grupie” 
 
Praca w 

grupach 

 
Pokaz slajdów 
Kolorowe kartki A4 
Markery 
Kleje w sztyfcie 
Flipchart 
Różnokolorowe cukierki 

 
15 min. 

 
7. 

 
Poznanie imion 
Integracja grupy 

 
Integracja grupy – przeprowadzenia ćwiczenia związanego z poznaniem imion 

członków grupy /zał 1.6/ 

 
Ćwiczenie 

„Nasze imiona” 

 
5 woreczków  
lub 5 małych piłeczek 

 
20 min. 

  
POJĘCIE KOMPETENCJI MIĘKKICH – 2 godz. zegarowe /120 min./ 

 

 

8. 

Nabycie wiedzy dotyczącej 

innowacji i jej odmian 

1. Definicje i pojęcie efektywności w wielowymiarze edukacji 

2. Czy można coś jeszcze inaczej zrobić? Open mided 

3. Czy  zmiana sposobu nauczania może wpłynąć na rozwój uczelni? 

 
Dyskusja 
Odgrywanie ról 
Miniwykład 
 

 
Pokaz slajdów 
Flipchart 
Markery 
Arkusz z opisem studium 

przypadku 

 
 
45 min. 



9. Wiedza na temat kompetencji 

miękkich 

Wiedza na temat podziału 

kompetencji miękkich i ich 

charakterystyka 

 

1. Co to są „kompetencje miękkie” 
2. Dlaczego są ważne w funkcjonowaniu studentów? 
3. Podział i rodzaje kompetencji miękkich 
4. Kompetencje miękkie  –  wrodzone czy zdobyte? 

 
Dyskusja 
Odgrywanie ról 
Miniwykład 
 

 
Pokaz slajdów 
Flipchart 
Markery 
Arkusz z opisem studium 
przypadku 

75 min 

  
Umiejętności miękkie kluczem do sukcesu 

-  4 godz. zegarowe /240 min./ 

 

 

10. 

6 cech “miękkich”, które są ważne 

dla pracodawcy a nauczanie na 

uczelni wyższej 

 

1. Jak pracodawcy sprawdzają umiejętności miękkie? 
2. Czy warto doskonalić umiejętności miękkie? 
3. Rola kreatywnych rozwiązań edukacyjnych w motywowaniu studentów 
4. Kreatywne rozwiązania edukacyjne 

 
Dyskusja 
Odgrywanie ról 
Miniwykład 
Ćwiczenia 
 

 
Pokaz slajdów 
Flipchart 
Markery 
Arkusz z opisem studium 

przypadku 

 
 
120 min. 

 
11. 

Mistrzostwo pedagogiczne jako 

konieczna cecha wykładowcy 

uczelnianego 

1. Miękkie kompetencje studenta w cenie 

2. Akademicki savoir-vivre 

3. CO SPRAWIA, ŻE WYKŁAD (WYKŁADOWCA) JEST DOBRY ? 

 
Ćwiczenie  

 

Mini wykład 

 
Paski z pociętymi rolami  

 

 
120 min. 
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