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ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  

 

 

 Szacowanie wartości kosztów usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu  warsztatów 

pedagogicznych dla pracowników dydaktycznych Uczelni w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany 

Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy 

szkół wyższych”. 

 

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Politechnikę Białostocką w ramach planowanego 

ogłoszenia zapytania ofertowego na realizację Akademickich Dni Dydaktyki skierowanych  do nauczycieli PB, 

zwracamy się z prośbą o: oszacowanie kosztów usługi edukacyjnej polegającej na  przygotowaniu 

merytorycznym  i przeprowadzeniu warsztatów pedagogicznych (min 40 h) prowadzonych przez 

doświadczonych w zakresie zamówienia trenerów wskazanych przez Wykonawcę. 

 

Dokładny program warsztatów zostanie ustalony po zawarciu umowy i dostosowany do potrzeb grup 

szkoleniowych. 

 

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników Politechniki Białostockiej w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego i profesjonalnego prowadzenia przez nich zajęć ze studentami w aspektach 

wskazanych poniżej. W ramach usługi Wykonawca przeprowadzi warsztaty o tematyce: 

A) Komunikacja ze studentami o różnych typach osobowości w kontekście dydaktycznym (5 godz.) 

B) Warsztat kompetencji nauczyciela akademickiego (8 godz.) 

C) Czas i jego znaczenie w działalności nauczycieli akademickich (5 godz.) 

D) Trening kreatywności (7 godz.) 

E) Tutoring w pracy nauczyciela akademickiego: korzyści, wyzwania, przykłady zastosowania (5 godz.) 

F) Dydaktyczny kontekst wykorzystania nowoczesnych technologii (7 godz.) 

G) Umiejętne wykorzystanie i higiena aparatu głosowego w procesie dydaktycznym (3h) 

 

Liczba uczestników: 1 grupa X 20 osób; 

 

 

 

 



 
Forma szkoleń warsztatów.  

 

Wykonawca ma zorganizować warsztaty w formie stacjonarnej a w wyjątkowych okolicznościach (siła 

wyższa) i za zgodą Zamawiającego- niestacjonarnie w czasie rzeczywistym.  Warsztaty mają mieć wymiar 

praktyczny ukierunkowany na rozwój kompetencji dydaktycznych uczestników. Szkolenie powinno mieć 

formę interaktywnego warsztatu z elementami wykładów prezentujących sprawdzoną i inspirującą wiedzę z 

zakresu metod dydaktycznych. Na zajęciach powinny być wykorzystane prace zespołowe, praktyczne 

ćwiczenia (treningi) oraz moderowane dyskusje. 

 

Miejsce i termin:  

Warsztaty mają odbyć się  w dniach listopad 2020– luty 2021 r., w siedzibie Zamawiającego tj. w 

Białymstoku, przy ul. Wiejskiej 45A lub innym miejscu na kampusie PB; 

 

 

W szacunku prosimy wskazać: 

  

Cena (netto)………….  

 

Informację zwrotną prosimy kierować drogą e-mailową na adres e-mail: j.chlabicz@pb.edu.pl w terminie do 

25.09.2020. 

 

 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 


