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 Studia podyplomowe 

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów 
Menedżer w samorządzie 
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Cele zajęć z przedmiotu 
 
Celem zajęć jest praktyczne poznanie zasad przygotowania, pisania, ćwiczenia i 
prowadzenia wystąpień publicznych. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się pokonywać 
tremę, prawidłowo przygotowywać plan i strukturę przemówienia oraz poznają tajniki 
mowy ciała. Poprzez ćwiczenia praktyczne i pracę z kamerą poprawią jakość swoich 
wystąpień publicznych. 
 
 
Wymagania wstępne Podstawowa znajomość zasad komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej.  

 
 
 
 Efekty kształcenia 

 
Numer Efekty kształcenia 

po zaliczeniu przedmiotu student: 
Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
programu 

umiejętności 

U01 potrafi zastosować elementy 
wpływające na poprawne 
komunikowanie w organizacji, 
zarówno w kontekście 
komunikowania werbalnego jak 
i niewerbalnego 

SP_U04 

kompetencje społeczne 

K01 jest zorientowany na 
samokształcenie i indywidualny 
rozwój 

SP_K01 

 
 

 Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin  



 
Warsztat, 8 godzin 
 

 Treści programowe 
 
 

A. Problematyka warsztatu  

Treści merytoryczne Liczba godzin 

Budowa pewności siebie oraz metody radzenia sobie ze stresem 1 

Mowa ciała i sposoby mówienia. Pozycje ciała: otwarta - zamknięta, 
pewna – wycofana, władzy -podległości. Siła głosu, tempo oraz 
wyrazistość. 

1 

Ćwiczenia praktyczne: mowa ciała i modulacja głosu - odgrywanie 
scen. 

1 

Zasady przygotowania planu oraz dobór właściwej struktury do 
rodzaju przemówienia oraz publiczności. 

1 

Samodzielne przygotowanie planu i struktury przemówienia. 
Ćwiczenie pisemne. 

1 

Praca z kamerą – nagranie krótkiego przemówienia, a następnie 
analiza mowy ciała, modulacji głosu oraz treści wystąpienia. 

2 

Wystąpienie publiczne. 1 

                                                                Suma godzin 8 

 
 
 
 
 Metody dydaktyczne Warsztaty, ćwiczenia samodzielne, ćwiczenia 

grupowe, praca z kamerą.  
 

 Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Przeprowadzenie 10 minutowego wystąpienia 
publicznego w oparciu o wiedzę zdobytą w trakcie 
zajęć. 
 

 Metody i kryteria oceny  
Numer 
efektu 
kształcenia 

Sposób weryfikacji i oceniania efektu 
kształcenia 

umiejętności 

U01 Końcowe wystąpienie słuchacza 

kompetencje społeczne 

K01 Końcowe wystąpienie słuchacza 

 
 

Całkowity nakład pracy studenta 
potrzebny do osiągnięcia założonych 
efektów w godzinach oraz punktach 
ECTS 

 
Aktywność Liczba godzin/ 

nakład pracy 
studenta 



Warsztaty 8 

Przygotowanie do zajęć 15 

Przygotowanie wystąpienia na 
zaliczenie zajęć 

8 

Samodzielna analiza wybranych 
wystąpień publicznych  

19 

Suma godzin 50 

Liczba punktów ECTS 2 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć 
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczycieli i studentów 

0 

Liczbę punktów ECTS w ramach zajęć 
o charakterze praktycznym 

2 

 
 

 Język wykładowy polski 
Praktyki zawodowe w ramach 
przedmiotu 

- 
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