
 
 

Opis szkoleń, zajęć warsztatowych realizowanych 

na Wydziale Humanistycznym  

w ramach Modułu 2 Podnoszenie kompetencji studentów  

w roku akademickim 2019/2020 

 

1. Szkolenie certyfikowane:  "Zastosowanie narzędzi IT w kampaniach społecznych, 

reklamowych i wyborczych" 

 

Certyfikowane szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych 

i informatycznych poprzez nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami IT w celu 

przygotowania reklamy, według zaleceń WCAG 2.0 oraz poznanie podstawy 

oprogramowania i urządzeń wspomagających w kontekście  WCAG 2.0 potwierdzone 

certyfikatem stwierdzającym. 

 

Szkolenie prowadzi do nabycia umiejętności posługiwania się narzędziami IT  

w kampaniach społecznych, reklamowych i wyborczych. 

 

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym i certyfikacją, a po jego pomyślnym 

zaliczeniu uczestnicy szkolenia otrzymają Certyfikat potwierdzający umiejętność 

posługiwania się narzędziami IT 

 

Liczba godzin: 60 godzin 

Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 

Termin realizacji:   listopad 2019 - maj 2020 

Grupa docelowa:  studenci/tki studiów stacjonarnych I st. kierunku Dziennikarstwo  

i Komunikacja Społeczna, sem. 3 i 4, 5 osób. 

 

2. Szkolenie: „Grafika komputerowa w reklamie” 

 

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych poprzez uzyskanie wiedzy 

oraz kształtowanie umiejętności w zakresie opracowania reklamy, fotografii, grafiki 

komputerowej i designu oraz projektowania i wykonywania projektów graficznych w celu 

przygotowania reklamy multimedialnej, a także posługiwania się programami 

komputerowymi: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, QuarkXpress, Corel Draw, 

InDesign. Ukończenie szkolenia może pomóc w wykonywaniu pracy grafika 

komputerowego. 

 



 
Liczba godzin: 30 godzin 

Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 

Termin realizacji: listopad 2019 – luty 2020 

Grupa docelowa: studenci/tki studiów stacjonarnych I st. kierunku Dziennikarstwo  

i Komunikacja Społeczna, sem. 3,  5 osób. 

 

3. Szkolenie: „Strona internetowa i Fanpage na stronach internetowych” 

 

Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności realizacji własnych projektów 

multimedialnych w sieci oraz pozyskanie praktycznych umiejętności w wykorzystywaniu 

stron internetowych.  

 

Liczba godzin: 16 godzin 

Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 

Termin realizacji: marzec – czerwiec 2020 

Grupa docelowa: studenci/tki studiów stacjonarnych I st. kierunku Dziennikarstwo  

i Komunikacja Społeczna, sem. 6, 5 osób. 

 

4. Szkolenie: „E-informacja w kulturze multimedialnej studenta” 

 

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych poprzez uzyskanie wiedzy 

oraz kształtowanie umiejętności w zakresie dostarczania innowacyjnych narzędzi 

edukacyjnych (np. umożliwiających tworzenie własnych materiałów audiowizualnych); 

rozwijanie świadomego i odpowiedzialnego pozyskiwania, gromadzenia, 

rozpowszechniania i wykorzystania informacji  w celach edukacyjnych i rozrywkowych; 

zapoznanie studentów z zasobami kultury multimedialnej oraz przygotowanie do 

świadomego uczestnictwa w cyberprzestrzeni.  

 

Liczba godzin: 16 godzin 

Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 

Termin realizacji: marzec – czerwiec 2020 

Grupa docelowa: studenci/tki studiów stacjonarnych I st. Kierunków: Dziennikarstwo  

i Komunikacja Społeczna, Filologia Angielska i Germańska oraz Europeistyka, sem. 4, 20 

osób. 



 

5. Szkolenie: „Projekt Cycle Management” 

 

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów Politechniki 

Koszalińskiej poprzez zdobycie wiedzy oraz kształtowanie kompetencji na temat 

zdobywania informacji o głównych źródłach pozyskiwania funduszy międzynarodowych, 

o sposobie przydzielania pieniędzy, o wykorzystaniu programów do pisania projektów 

oraz  uzyskanie umiejętności pisania wniosków o dofinansowanie (od propozycji do 

wykonania projektu, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej). 

 

 

Liczba godzin: 60 godzin 

Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 

Termin realizacji: listopad 2019-maj 2020 

Grupa docelowa: studenci/tki studiów stacjonarnych I st. kierunku Dziennikarstwo i 

Komunikacja Społeczna, sem. 5, 4 osoby.  

 

 

6. Zajęcia warsztatowe: „Szkolenie z prawnych instrumentów w zakresie zatrudnienia” 

 

Celem zajęć warsztatowych jest podniesienie kompetencji zawodowych poprzez 

uzyskanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie prawa pracy, co może 

okazać się ogromnym wsparciem na rynku pracy i zabezpieczeniem przed zawarciem 

niekorzystnych umów na rynku pracy.  

 

Liczba godzin: 6 godzin 

Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 

Termin realizacji: marzec – czerwiec 2020 

 

Grupa docelowa: studenci/tki studiów stacjonarnych I st. Kierunków: Dziennikarstwo  

i Komunikacja Społeczna, Filologia Angielska i Germańska oraz Europeistyka, sem. 4, 30 

osób. 

 



 
 

7. Szkolenie: „Fotoreportaż multimedialny” 

 

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych poprzez uzyskanie wiedzy 

oraz kształtowanie umiejętności w zakresie przygotowania reportażu bazującego na 

fotografii i towarzyszącym jej tekście/opisie. W trakcie zajęć student zapozna się z 

historią fotoreportażu i jego umiejscowieniem wśród innych gatunków dziennikarskich. 

Pozna wybrane prace najsłynniejszych reportażystów z Polski i ze świata. W oparciu o 

analizę wybranych prac fotoreporterów pozna metody  i formy konstruowania narracji 

fotoreportażu i jego spójności oraz wyboru tematu/bohatera fotoreportażu. Zrozumie na 

czym polega subiektywny charakter fotoreportażu i pozna jego związek z rzeczywistością. 

Zapozna się z etycznymi i prawnymi podstawami obowiązującymi fotoreportera, a także 

rolą i znaczeniem komunikacji przy tworzeniu fotoreportażu. Nauczy się samodzielnego 

wyboru tematu fotoreportażu i pracy nad jego realizacją (wybór tematu, wybór ujęć, 

selekcja zdjęć i ich edycja w oparciu o założoną koncepcję narracyjną, doboru tytułów do 

fotografii i towarzyszącego im komentarza).  

 

Liczba godzin: 15 godzin 

Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 

Termin realizacji: luty 2020 – czerwiec 2020 

Grupa docelowa: studenci/tki studiów stacjonarnych I st. kierunku Dziennikarstwo  

i Komunikacja Społeczna, sem. 6, 5 osób. 

 

 

8. Zajęcia warsztatowe: „Ekologia informacji w e-społeczeństwie” 

 

Celem zajęć warsztatowych jest podniesienie kompetencji zawodowych poprzez 

uzyskanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie mediów i informacji oraz 

ukształtowanie umiejętności korzystania z usług informacyjnych oraz umiejętności 

rozpoznawania zjawisk w Sieci o znamionach przestępstwa (zagrożenia w 

cyberprzestrzeni). 

 

Liczba godzin: 15 godzin 

Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 

Termin realizacji: listopad 2019 – luty 2020 

Grupa docelowa: studenci/ki studiów stacjonarnych I st. kierunku Dziennikarstwo 

i Komunikacja Społeczna oraz Europeistyka, sem. 3, 15 osób. 

 



 
 

9. Szkolenie: „Warsztaty aktywności społeczno-gospodarczej w przestrzeni lokalnej 

(miejsce i rola lidera)” 

 

Celem szkolenia jest wyposażenie studenta w następujące kompetencje:  

- Student nabywa praktyczne umiejętności pozwalające mu skutecznie i motywująco 

przewodzić w zespole, 

- Student jest świadomy swojego potencjału i potrafi nim efektywnie zarządzać, 

- Student potrafi wpływać na dobre relacje międzyludzkie i synergię w pracy zespołu. 

 

Liczba godzin: 15 godzin 

Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 

Termin realizacji: marzec-maj 2020 

Grupa docelowa: studenci/tki studiów stacjonarnych I st. kierunku Europeistyka, sem. 

VI oraz II st. kierunku Europeistyka, sem. IV, 20 osób.  

 

10. Szkolenie: „Bezpieczeństwo imprez masowych w przestrzeni lokalnej” 

 

Celem szkolenia jest nabycie przez studentów kompetencji zawodowych                                        

i komunikacyjnych w zakresie Specjalisty ds. bezpieczeństwa imprez masowych, m.in.: 

 

 Student zna odpowiednie przepisy prawa (np. prawa budowlanego, przepisy 

sanitarne i ochrony przeciwpożarowej);  

 Student zna organizację, zasady funkcjonowania oraz kompetencje służbowe służb, 

inspekcji i straży w zakresie ich udziału w zapewnianiu bezpieczeństwa imprez 

masowych;  

 Student zna zasady funkcjonowania służb informacyjnych i porządkowych;  

 Student zna zasady udzielania pomocy medycznej;  

 Student potrafi wyznaczać drogi ewakuacyjne. 
 

Liczba godzin: 15 godzin 

Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 

Termin realizacji: marzec-maj 2020 

Grupa docelowa: studenci/tki studiów stacjonarnych II st. kierunku Europeistyka, sem. 

2, 10 osób. 



 

11. Szkolenie: „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w przestrzeni lokalnej” 

 

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych poprzez uzyskanie wiedzy 

oraz kształtowanie umiejętności w zakresie: 

 identyfikacji elementów infrastruktury krytycznej na poziomie lokalnym,  

 Procedury ochrony infrastruktury krytycznej;  

 standardów, dobrych praktyk i rekomendacji służących zapewnieniu sprawnego 

funkcjonowania infrastruktury krytycznej;  

 narzędzi, metod i nowoczesnych technologii ochrony fizycznej i technicznej, 

obiektów, informacji oraz mienia. 

 

Szkolenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów w zakresie szeroko 

pojmowanej ochrony w takich miejscach jak: przedsiębiorstwa sektora prywatnego, 

w tym firmy świadczące usługi informacyjne i konsultingowe (brokerzy informacji, 

wywiadownie gospodarcze itd.), urzędy administracji państwowej i samorządowej, 

instytucje publiczne.  

 

Liczba godzin: 15 godzin 

Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 

Termin realizacji: listopad-grudzień 2019 

Grupa docelowa: studenci/tki studiów stacjonarnych I st. kierunku Europeistyka, sem. 

3, 10 osób. 

 

12. Zajęcia warsztatowe: „Funkcjonowanie instytucji publicznej w cyberprzestrzeni” 

 

Celem zajęć warsztatowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania 

cyberbezpieczeństwem w działalności gospodarczej oraz bezpiecznym funkcjonowaniu 

instytucji sektora publicznego. Szczególny nacisk zostanie położony na zarządzanie 

ryzykiem operacyjnym, w tym m.in. dostosowanie działań w obszarze zarządzania 

ryzykiem do zmieniających się zagrożeń w cyberprzestrzeni. W ramach zajęć omówione 

zostaną także standardy, aspekty prawne oraz aspekty techniczne. Dzięki zajęciom 

wykorzystującym analizę przypadków przedstawione zastaną najnowsze trendy  oraz 

zagrożenia dla globalnej gospodarki cyfrowej. 

 

Liczba godzin: 15 godzin 

Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 

Termin realizacji: listopad-grudzień 2019 

Grupa docelowa: studenci/ki studiów stacjonarnych I st. kierunku Europeistyka, sem. 5, 

10 osób. 



 

13. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej „Trening 

interkulturowy” 

 

Celem zadania jest pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach o komponent 

interkulturowy.  Ważnym elementem zadania praktycznego jest rozwijanie umiejętności 

autorefleksji, jak i obiektywnej obserwacji i interpretacji środowiska zawodowego 

i kulturowego. Zadanie projektowe nawiązuje do współczesnych teorii interkulturowych, 

które rozwinęły się w celu poprawy komunikacji w środowisku międzynarodowym 

i międzykulturowym w biznesie, oraz innych aspektach współpracy międzynarodowej. 

Zadanie praktyczne realizowane w formie projektowej przygotuje i wyposaży 

uczestników w kompetencje oczekiwane przez pracodawców firm międzynarodowych. 

 

Liczba godzin: 30 godzin 

Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 

Termin realizacji: marzec-czerwiec 2020 

Grupa docelowa: studenci/ki studiów stacjonarnych I st. kierunku Filologia angielska, 

sem. 6, 10 osób. 

 

 


