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1) „Kurs MS Project 2016” – 3 dni szkoleniowe: 

 Cel szkolenia: Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu podstawowych funkcji 

Microsoft Project 2016 Każdy uczestnik posiądzie umiejętność wprowadzania podstawowych 

harmonogramów, zarządzania zasobami oraz zdobędzie wstępne informacje na temat 

planowania kosztów i zarządzania zmianami. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym 

przez trenera będzie potrafił tworzyć graficzne wizualizacje danych oraz korzystać z bogatych 

parametrów harmonogramowania. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł 

samodzielnie pracować w programie Microsoft Project wykorzystując poznane na szkoleniu 

funkcjonalności programu. 

 

2) „Kurs Komputerowy ECDL Base” – 101 godzin lekcyjnych: 

 Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykorzystania narzędzi 

komputerowych na potrzeby zwiększenia efektywności uczenia się oraz realizacji zadań 

przewidzianych programem studiów.  

 Zagadnienia programowe: Zakres kursu ma liczyć 101 godzin lekcyjnych i składać  

się z 4 modułów w zakresie koniecznym do uzyskania certyfikatu potwierdzającego 

następujące umiejętności komputerowe: 

B1 – podstawy pracy z komputerem,  

B2 – podstawy pracy w sieci,  

B3 – przetwarzanie tekstów,  

B4 – arkusze kalkulacyjne. 

3)  „Warsztaty z zakresu praktycznych zasad zabezpieczania danych osobowych” – 10 godzin 

lekcyjnych: 

 Cel szkolenia: dzięki udziałowi w niniejszej formie wsparcia, uczestnik nabędzie określone efekty 

uczenia się, tj.:  

 zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz  

w odpowiednim doborze zabezpieczeń do zidentyfikowanych ryzyk związanych  

z prywatnością. 

Celem warsztatów jest dobór odpowiednich zabezpieczeń dla ochrony danych osobowych  

w organizacji. Planowanie odpowiednich zabezpieczeń jest dokonywane na podstawie analizy i oceny 

ryzyka prywatności związanych z procesami przetwarzającymi dane osobowe. Testowanie oraz 

implementacja tych zabezpieczeń ograniczy ryzyka związane z danymi PII. 

 

4) „Warsztaty z zakresu Zarządzania ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji” – 20 godzin 

lekcyjnych: 

 Cel szkolenia: dzięki udziałowi w niniejszej formie wsparcia, uczestnik nabędzie określone efekty 

uczenia się, tj.:  

 zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na wprowadzenie w organizacji podejścia 

do informacji opartego na zarządzaniu ryzykiem, zarówno jako część implementacji 

norm, jak też jako działalność niezależną.  

 Warsztaty powinny pomóc w ocenie istniejących mechanizmów postępowania 

z ryzykiem i mechanizmów kontrolnych i upewnieniu się, że są one odpowiednie do 

zarządzania i redukcji zidentyfikowanych ryzyk. Pozwoli na zapewnienie najbardziej 

efektywnego wykorzystania zasobów przeznaczonych do zaadresowania kwestii 
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bezpieczeństwa w organizacji. Udział w warsztatach pozwoli studentom na uzyskanie 

kompetencji z zakresu planowania, wdrożenia, utrzymywania, nadzorowania lub 

szacowania bezpieczeństwa informacji. 

 

5) „Warsztaty z zakresu Zarządzania kryzysowego” – 10 godzin lekcyjnych: 

 Cel szkolenia: dzięki udziałowi w niniejszej formie wsparcia, uczestnik nabędzie określone 

efekty uczenia się, tj. będzie posiadać: 

 wiedzę i umiejętności, które pomogą mu zrozumieć zasady i praktyki dotyczące kryzysów 

i zarządzania kryzysowego.  

 Uczestnicy nauczą się, jak wypracować odpowiednie reakcje w przypadku wystąpienia 

incydentów i w sytuacjach kryzysowych oraz jak nimi zarządzać. 

  W ramach warsztatów analizowane powinny być zarówno nagłe sytuacje kryzysowe jak 

i sytuacje kryzysowe narastające powoli, spowodowane problemami wewnętrznymi 

i zewnętrznymi, a także analizowane są metody określania zagrożeń, które będą stosowane 

jako podstawa planów zarządzania kryzysowego.  

 Uczestnicy powinni zdobyć wiedzę na temat kluczowych elementów zarządzania 

kryzysowego, sposobu formułowania planu zarządzania kryzysowego oraz sposobu 

powiązania go z innymi planami dotyczącymi ciągłości działania.  

 Warsztaty powinny obejmować również praktyczne kwestie dotyczące tego, w jaki sposób 

i kiedy należy rozpocząć realizację planu zarządzania kryzysowego oraz dotyczące 

określenia, kiedy sytuacja kryzysowa zostanie zakończona. 

  Warsztaty powinny składać się z prezentacji oraz z indywidualnych i grupowych ćwiczeń 

służących zapewnieniu praktycznej wiedzy na temat elementów zarządzania kryzysowego, 

umożliwiającej opracowanie, wdrożenie i zatwierdzenie odpowiednich planów zarządzania 

kryzysowego. Warsztaty powinny umożliwić studentom zastosowanie wiedzy nabytej 

podczas zajęć teoretycznych w SGSP w praktyce, konfrontując swoją wiedzę z praktykami z 

zakresu zarządzania kryzysowego. 

 

6) „Warsztaty z zakresu Kierowania zespołem - Team Leader” – 20 godzin lekcyjnych: 

 Cel szkolenia: dzięki udziałowi w niniejszej formie wsparcia, uczestnik nabędzie określone efekty 

uczenia się, tj. będzie:  

 posiadać wiedzę o czynnikach blokujących kreatywne myślenie,  

 rozumiał zasady kreatywnej pracy w grupie,  

 znał najpopularniejsze techniki analizy problemów, grupowe metody kreatywnego 

rozwiązywania problemów,  techniki oceny pomysłów.  

 Potrafił wskazać czynniki blokujące kreatywne myślenie, identyfikować zasady 

kreatywnej pracy w grupie, przygotować etapy procesu analizy problemów w oparciu 

o najpopularniejsze techniki, przygotować etapy zastosowania typowych metod 

kreatywnego rozwiązywania problemów, zastosować popularne techniki oceny 

pomysłów.  

 gotów do dokonywania oceny czynników blokujących kreatywność, działania zgodnie 

z typowymi zasadami kreatywnej pracy w grupie, wykorzystania najpopularniejszych 

technik analizy problemów, zastosowania w pracy grupowej metod kreatywnego 

rozwiązywania problemów, zastosowania technik oceny pomysłów.  
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Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu budowania zespołu i kierowania 

zespołem. W trakcie spotkań uczestnicy w praktyczny sposób rozwiną i udoskonalą kompetencje 

kierownicze związane z doborem członków do zespołu, wzmacnianiem współpracy, komunikacją 

i motywowaniem. 

 Zagadnienia programowe: zakres szkolenia ma liczyć 20 jednostek lekcyjnych. 

 

7) „Kurs języka angielskiego (poziom B 1 lub wyższy)” – 60 godzin lekcyjnych: 

 Cel szkolenia: poprawa i utrwalenie znajomości języka angielskiego na poziomie B1 lub B2. Kurs 

ma stanowić element „kursu przygotowującego do międzynarodowego egzaminu z języka 

angielskiego z certyfikatem TOEFL”.  

 Zagadnienia programowe: 

zakres kursu ma liczyć 60 godzin lekcyjnych. 

 

8) Kurs przygotowujący do międzynarodowego egzaminu z certyfikatem TOEFL z native speakerem 

(poziom B2 lub wyższy)” – 60 godzin lekcyjnych: 

 Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania certyfikatu TOEFL  

z jęz. angielskiego, uprawniający do podjęcia studiów w dowolnym miejscu na świecie, a także 

prowadzenia badań naukowych i rozwijania kariery zawodowej w środowisku anglojęzycznym. 

Celem kursów TOEFL jest m.in: zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu struktur gramatycznych, 

zapoznanie ze strukturą TOEFL, zapoznanie się z różnicami pomiędzy językiem brytyjskim  

a angloamerykańskim, wyćwiczenie umiejętności jednoczesnego wykorzystania podstawowych 

umiejętności językowych, ćwiczenie rozumienia języka mówionego w wersji północno-

amerykańskiej, rozumienia dialogów i tekstów, wnioskowania oraz selekcjonowania 

szczegółowych informacji, sporządzania notatek, ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstów, 

zbliżonych stylem i treścią do północno-amerykańskich tekstów akademickich, rozwijanie 

umiejętności tworzenia pisemnych wypowiedzi na podstawie materiału słuchanego oraz 

pisanego, streszczenie, wnioskowanie oraz argumentowania poprzez użycie przykładów, danych 

liczbowych i dowodów, ćwiczenie wypowiedzi ustnych na podstawie wysłuchanego wykładu 

oraz tekstu pisanego 

 Zagadnienia programowe: 

zakres kursu ma liczyć 60 godzin lekcyjnych. 

 

9) „Wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców” – 2 dni szkoleniowe: 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia wyższego w SGSP oraz nabycie  

i podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i umiejętności praktycznego 

wykorzystania wiedzy wśród studentów podchorążych i studentów cywilnych SGSP m.in. 

poprzez odbycie wizyt studyjnych u potencjalnych pracodawców. 

Wizyta u potencjalnego pracodawcy polegałaby na zapoznaniu grupy studentów podchorążych 

i/lub studentów cywilnych SGSP ze środowiskiem pracy, w tym profilem pracodawcy, 

aspektami funkcjonowania instytucji, zasadami pracy, warunkami i specyfiką instytucji oraz 

zakresem realizowanych w niej zadań, jej celami i perspektywami rozwoju. Dodatkowym 

celem wizyt jest zdobycie przez studentów praktycznej wiedzy niezbędnej w pracy zawodowej, 

a także możliwość rozmowy z doświadczonymi pracownikami.  
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10) „Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej” – 10 godzin: 

Zadanie zakłada realizację dodatkowych zadań praktycznych dla studentów/ek realizowanych 

w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych. Wskazane zajęcia pomyślane 

są jako praktyczne uzupełnienie kompetencji uczestników w zakresie ściśle związanym  

z możliwościami stawianymi przez współczesny rynek pracy w danej branży, w tym 

rozwiązywanie w zespołach projektowych problemów związanych z różnymi dziedzinami nauki 

w zależności od kierunku studiów. 


