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WSTĘP 

Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę 

od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej po organizację,                  

która w sposób kompleksowy wspiera swoich Klientów w nabywaniu i uzupełnianiu kompetencji, 

pozwalających już od najmłodszych lat zaplanować ścieżkę kariery zawodowej i w kolejnych etapach                      

ją rozwijać. W trakcie dotychczasowej działalności przeszkoliliśmy ponad 45 000 osób i pozyskaliśmy środki 

na projekty edukacyjne o wartości prawie 50 000 000 PLN. Mieliśmy okazję współpracować z ponad                    

300 podmiotami, w tym przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i sektorem edukacji, a grono naszych 

Klientów i Partnerów stale rośnie. 

Katalog produktów, który mamy przyjemność Państwu zaprezentować, odzwierciedla realizowaną                 

przez nas strategię Lifelong Learning i jest efektem zarówno ponad 10-letniego doświadczenia organizacji               

w branży szkoleniowej, jak również stałych analiz aktualnych i przyszłych potrzeb pracodawców, 

funkcjonujących w różnych sektorach oraz rynkach na całym świecie. W naszej ofercie znajdą Państwo                

nie tylko autorskie kursy dla różnych grup odbiorców, ale także programy wdrażane przez globalne firmy               

i sprawdzone przez tysiące osób w wielu krajach, co gwarantuje ich wysoką jakość oraz uniwersalność.

W niniejszym katalogu przedstawiamy Państwu propozycje produktów z grupy Professional Knowledge 

Academy (PKA) realizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi. Powstały one na bazie naszych 

wieloletnich doświadczeń z sektora biznesowego oraz w oparciu o aktualne trendy na rynku pracy i edukacji. 

W ramach PKA oferowane są nowe, autorskie kierunki studiów podyplomowych, wyspecjalizowane 

warsztaty i moduły kursowe oraz projekty edukacyjne, mające na celu zacieśnienie współpracy między 

uczelniami wyższymi a przedsiębiorcami. Istotną cechą produktów w ramach PKA jest odniesienie                           

do międzynarodowych systemów certyfikacji, dzięki czemu student uczestniczący w zajęciach                             

ma możliwość potwierdzenia uzyskanej wiedzy i umiejętności poprzez podejście do egzaminu i uzyskanie 

certyfikatu honorowanego przez pracodawców na całym świecie.

Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. 

Zespół Syntea SA
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STUDIA PODYPLOMOWE

Zintegrowane systemy klasy ERP II wspierające zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem 

�

�

�

Studia przygotowują studenta do roli specjalisty w zakresie funkcjonalności i wykorzystania zintegrowanych 
systemów informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP II w oparciu o rozwiązania 
autorstwa Microsoft Dynamics (AX lub NAV). Program przewiduje realizację wykładów wprowadzających,                     
gdzie omawiane są zagadnienia strategii zarządzania przedsiębiorstwem oraz metodyka i praktyka realizowania 
projektów zgodnie z międzynarodowymi standardami. Następnie w ramach wybranej specjalizacji prowadzone                    
są warsztaty i laboratoria, w trakcie których wykładowcy legitymujący się wieloletnią wiedzą praktyczną prezentują                
i wspólnie z uczestnikami wykonują przykłady opracowane na podstawie scenariuszy realnie występujących                                 
w przedsiębiorstwach i instytucjach. Zajęcia te prowadzone są w kompletnie przygotowanym i sparametryzowanym 
środowisku aplikacji klasy ERP autorstwa Microsoft Dynamics z indywidualnym dostępem do stanowiska 
komputerowego. 

Specjalizacje oferowane w ramach studiów zdefiniowane pod kątem profilu studenta: 

Zarządzanie procesami SCM przy pomocy Microsoft Dynamics, Kod (SCM/ERP)

Technologia Microsoft Dynamics, OLAP i BI w zarządzaniu finansami, Kod (FIN/ERP) 

Rozbudowa i administracja aplikacjami ERP Microsoft Dynamics, Kod (DEV/ERP)

KORZYŚCI 

Kompetencje zdobyte przez absolwentów studiów podyplomowych wspierają proces rozwoju zawodowego 
w obszarach wybranej specjalizacji - odpowiednio: w dziedzinie Zarządzania finansami z wykorzystaniem ERP, 
Zarządzania łańcuchem dostaw z wykorzystaniem ERP oraz w zakresie Projektowania instalacji, administrowania                    
i rozbudowy systemu Microsoft Dynamics AX. Absolwenci będą potrafili efektywnie pracować z wykorzystaniem 
zintegrowanych systemów informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zdobędą 
zatrudnienie w działach S&M zarówno na rynku polskim, jak też poza granicami kraju. 

PKA  |  Studia podyplomowe
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CECHY PRODUKTU

Zalecany czas trwania: 180 godzin

Liczebność grupy: Ustalana indywidualnie z Uczelnią.

Materiały edukacyjne: Komplet autorskich skryptów Syntea SA. 

Wymagania organizacyjne

Cześć teoretyczna zajęć realizowana jest w salach Uczelni, natomiast laboratoria prowadzone są w salach 
komputerowych Syntea SA. 

Trenerzy (wymagania podstawowe)

Wykłady prowadzone są przez wykładowców uczelni partnerskiej zajmujących się zagadnieniami z prezentowanej 
dziedziny. Laboratoria realizowane są przez trenerów Syntea SA, którzy na co dzień uczestniczą we wdrożeniach 
systemu Microsoft Dynamics AX.

Certyfikacja

Studenci poza uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych, wydawanego przez Uczelnię - partnera Syntea 
SA, zostaną przygotowani do zdawania międzynarodowych certyfikatów autoryzowanych przez producenta 
oprogramowania, na którym oparte będą zajęcia (np.: Microsoft – certyfikaty w obszarze systemu Microsoft Dynamics AX).

Staże/praktyki

Zainteresowanym studentom zapewniamy możliwość odbycia praktyk w wiodących firmach użytkujących                            
lub wdrażających systemy Microsoft Dynamics.

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: Ustalana indywidualnie z Uczelnią*

Dofinansowanie z funduszy UE

*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie                                 
w tym zakresie.

MIS

KOD
SCM / ERP FIN / ERP
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Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem

NAZWA PRZEDMIOTU

Zarządzanie projektami informatycznymi

Modelowanie procesów biznesowych

Administracja aplikacją klasy ERP II Microsoft Dynamics

Rozbudowa aplikacji ERP II w Microsoft Dynamics

Programowanie podstawowe w narzędziu MorphX

Programowanie w języku X++ i środowisku .net

Rachunkowość w systemach klasy ERP II Microsoft Dynamics

Technologia OLAP i BI w analityce finansowej

Podstawy międzynarodowych zasad Controllingu i sprawozdawczości

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zaawansowane narzędzia ERP II w logistyce

Zarządzanie działalnością produkcyjną

Seminarium dyplomowe - wspólne

Spotkania dyplomowe - indywidualne spotkania z pomotorem



Sprzedaż i Marketing z Microsoft Dynamics CRM

�
�
�
�
�
�
�

Udział w zajęciach pozwala studentom rozwinąć teoretyczną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie 
efektywnego wykorzystania oprogramowania typu CRM do usprawnienia procesów sprzedaży i marketingu. 

Studia adresowane są do:

Menedżerów sprzedaży i marketingu,
Dyrektorów handlowych,
Dyrektorów marketingu,
Opiekunów Klienta,
Przedstawicieli handlowych,
 Osób zajmujących się tworzeniem i realizacją planów sprzedażowych,
 Osób planujących podjęcie zatrudnienia w jednej z w/w ról.

KORZYŚCI
Absolwent studiów będzie potrafił m.in.: usprawnić procesy planowania sprzedaży i marketingu, zautomatyzować 
proces zarządzania potencjalnymi szansami sprzedaży, efektywnie zarządzać szansami sprzedaży, usprawnić 
zarządzanie relacjami z Klientami czy wspomóc produktywność sprzedaży, jak też poprawić przejrzystość danych                 
i usprawnić procesy decyzyjne w zakresie sprzedaży i marketingu z wykorzystaniem Microsoft Dynamics CRM                          
i Microsoft Office Excel. 

Zdobyte kompetencje wspierają proces rozwoju zawodowego w obszarach sprzedaży i marketingu oraz pomogą                
w zdobyciu zatrudnienia w działach S&M zarówno na rynku polskim, jak też poza granicami kraju.
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CECHY PRODUKTU

Zalecany czas trwania: 182 godziny

Liczebność grupy: Ustalana indywidualnie z Uczelnią.

Materiały edukacyjne: Komplet autorskich skryptów Syntea SA.

Wymagania organizacyjne
Cześć teoretyczna zajęć realizowana jest w salach Uczelni, natomiast laboratoria prowadzone są w salach 
komputerowych Syntea SA. 

Trenerzy (wymagania podstawowe)
Wykłady prowadzone są przez wykładowców uczelni partnerskiej zajmujących się zagadnieniami z prezentowanej 
dziedziny. Laboratoria realizowane są przez trenerów Syntea SA, którzy na co dzień uczestniczą we wdrożeniach 
systemu Microsoft Dynamics CRM. 

Certyfikacja
Studenci poza uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych, wydawanego przez Uczelnię - partnera 
Syntea SA, zostaną przygotowani do zdawania międzynarodowych certyfikatów autoryzowanych przez producenta 
oprogramowania, na którym oparte będą zajęcia (np.: Microsoft – certyfikaty w obszarze systemu Microsoft Dynamics 
CRM).

Staże/praktyki
Zainteresowanym studentom zapewniamy możliwość odbycia praktyk w wiodących firmach użytkujących                           
lub wdrażających systemy Microsoft Dynamics. 

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: Ustalana indywidualnie z Uczelnią*

Dofinansowanie z funduszy UE 
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie                                
w tym zakresie.

7PKA  |  Studia podyplomowe
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RODZAJ ZAJĘĆ

LABORATORIUM
ILOŚĆ GODZIN

WYKŁAD

Wykłady - 64 godziny Laboratorium - 104 godziny Seminarium dyplomowe - 14 godzin
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Przegląd dostępnych systemów typu CRM

Prawne aspekty w sprzedaży i marketingu

Efektywna komunikacja z klientem

Metody statystyczne w sprzedaży i marketingu

Obraz interakcji  z klientem i szanse sprzedaży 
w Microsoft Dynamics CRM

Planowanie, implementowanie i pomiar wyników kampanii 
marketingowych z Microsoft Dynamics CRM 

Zaawansowane  funkcje Microsoft Excel wspierające procesy 
sprzedaży i marketingu

Microsoft Dynamics CRM – Przepływy pracy (WorkFlow)

Zarządzania obsługą klienta  w Microsoft Dynamics CRM

Dostosowanie i konfiguracja systemu Microsoft Dynamics CRM 

Seminarium dyplomowe wspólne

Seminarium dyplomowe indywidualne

NAZWA PRZEDMIOTU



Multimedia dla artystów (Aptech Arena Animation) 

Udział w zajęciach opracowanych przez najlepszych specjalistów z różnych krajów i środowisk kulturowych 
pozwoli studentom uzyskać umiejętności w zakresie tworzenia prac artystycznych przy użyciu aplikacji 
multimedialnych, co stanowi idealną odpowiedź na luki kompetencyjne wśród absolwentów uczelni artystycznych. 

KORZYŚCI
Studenci po zakończeniu zajęć nabędą umiejętności związane z obsługą aplikacji multimedialnych wykorzystywanych 
w pracy grafika komputerowego, a pozyskane kompetencje pozwolą rozszerzyć warsztat pracy artysty o narzędzia 
multimedialne. Posiadanie certyfikatu ukończenia kursów Aptech otwiera nowe możliwości w rozwoju kariery                     
na globalnym rynku pracy. 

CECHY PRODUKTU 

Zalecany czas trwania: 180 godzin

Liczebność grupy: Ustalana indywidualnie z Uczelnią.

Materiały edukacyjne: Dedykowane skrypty Syntea SA opracowane na podstawie podręczników Aptech Arena 
Animation. 

Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w komputery o wysokiej wydajności, projektor multimedialny i tablicę. Komputery 
z zainstalowanym, wymaganym przez program studiów, oprogramowaniem. 

Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,                       
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.

Certyfikacja
Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia i egzamin posiada 
autoryzację firmy Aptech Limited.

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: Ustalana indywidualnie z Uczelnią*

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie                   
w tym zakresie.

Program szkolenia

�efektywna obsługa programów: Photoshop, 
Ilustrator, Flash, Indesign (DTP),

�fotografia,
�obróbka materiału video oraz VFX (Premiere, 

After Effects, Praca operatorska, Dźwięk),
�grafika 3D.
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Tworzenie grafiki do gier komputerowych  (Aptech Arena Animation) 

Studia umożliwiają uczestnikom udoskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia grafiki do gier komputerowych             
czy wizualizacji w czasie rzeczywistym. Adresatami szkoleń są osoby, które chcą podjąć pracę w firmach zajmujących 
się tworzeniem grafiki 3D do gier komputerowych lub innych podmiotach, gdzie wymagane jest posługiwanie się 
umiejętnościami w obszarze grafiki czasu rzeczywistego np. modele low-poly, wypalane tekstury (baking).

KORZYŚCI
Studenci po ukończeniu zajęć nabędą umiejętności w zakresie tworzenia grafiki komputerowej. Pozyskana 
kompetencja tworzy nowe możliwości pozyskania zatrudnienia lub rozwoju kariery zawodowej w branży 
producentów grafiki komputerowej.

CECHY PRODUKTU

Zalecany czas trwania: 180 godzin

Liczebność grupy: Ustalana indywidualnie z Uczelnią.

Materiały edukacyjne: Dedykowane skrypty Syntea SA opracowane na podstawie podręczników Aptech Arena 
Animation. 

Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w komputery o wysokiej wydajności, projektor multimedialny i tablicę. Komputery 
z zainstalowanym, wymaganym przez program studiów, oprogramowaniem. 

Trenerzy (wymagania podstawowe) 
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,                    
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.

Certyfikacja
Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia i egzamin posiada 
autoryzację firmy Aptech Limited.

Staże/praktyki 
Dla zainteresowanych studentów zapewniamy możliwość odbycia praktyk w firmach, zajmują się projektowaniem 
grafiki komputerowej do gier i innych zastosowań wymagających tworzenia grafiki czasu rzeczywistego.

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: Ustalana indywidualnie z Uczelnią*

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie                            
w tym zakresie.

Program szkolenia

�wprowadzenie do Maya,
�tworzenie grafiki czasu rzeczywistego (Real-Time Graphics 

Production Methods),
�tworzenie grafiki 3D,
�production pipeline,
�pojęcie wypalania (baking) tekstur oraz wierzchołków, 
�pojęcie normal map (zarówno object, jak i tangent space),
�teksturowanie na potrzeby grafiki RT (np. Format *.dds),
�Maya – Zawansowany Rendering.

PKA  |  Studia podyplomowe
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MBA Aviation  (Aptech Aviation & Hospitality Academy) 

W ostatnich latach studia typu MBA stały się jednymi z najbardziej popularnych rozwiązań edukacyjnych cenionych 
przez menadżerów. MBA Aviation to jeden z najbardziej unikatowych i ekskluzywnych kursów 
na świecie. Kierunek został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracowników szeroko rozumianego 
sektora lotniczego i branż z nim powiązanych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje menadżerskie. Studenci                   
w ramach proponowanego programu dokładnie poznają sektor lotniczy oraz zasady jego współdziałania z branżą 
transportową oraz turystyczną. Nauczą się poruszać pośród przepisów i regulacji prawnych oraz stosować 
sprawdzone metody zarządzania, sterować rozwiązywaniem problemów zarówno organizacyjnych, jak i powstałych 
na płaszczyźnie kontaktów międzyludzkich czy wynikających z sytuacji kryzysowych. 

KORZYŚCI
Absolwent programu MBA Aviation będzie potrafił poruszać się w gąszczu przepisów, regulacji i zasad 
obowiązujących w lotnictwie oraz w powiązanych branżach. Wykorzystując to jako podstawę do dalszych działań 
będzie umiał planować działania marketingowe i strategiczne w swojej organizacji. Ponadto absolwent posiadający 
dyplom ukończenia tego unikatowego kierunku, który dopiero rozpoczyna swoją ścieżkę kariery, będzie atrakcyjnym 
kandydatem na pracownika dla każdej firmy z branży w szeroko rozumianym sektorze lotniczym (m.in. linie lotnicze, 
porty lotnicze, administracja oraz usługi lotniskowe).

CECHY PRODUKTU

PKA  |  Studia podyplomowe

Program studiów

Semestr 1
�globalne praktyki w zarządzaniu,
�procedury w zarządzaniu,
�marketing w zarządzaniu,
�ekonomia dla managerów,
�zarządzanie strategiczne,
�rozwój zasobów ludzkich,
�zarządzanie systemami informatycznymi,
�metody statystyczne.

Semestr 2
�ewolucja lotnictwa,
�systemy w portach lotniczych,
�zarządzanie usługami lotniczymi,
�operacje lotnicze,
�kontrola ruchu lotniczego,
�rozwój portów lotniczych, 
�zarządzanie Portem Lotniczym i Transportem,
�zarządzanie logistyką w portach lotniczych.

Semestr 3
� bezpieczeństwo w portach lotniczych i w lotnictwie,
�planowanie połączeń lotniczych, załadunek,
�zarządzanie pasażerami,
�prawo lotnicze,
�regulacje dotyczące przewozu towarów i towarów 

niebezpiecznych,
�opłaty i bilety lotnicze,
�zarządzie stresem w lotnictwie,
�zarządzanie finansami w lotnictwie. 



Zalecany czas trwania: 270 godzin 

Liczebność grupy: Ustalana indywidualnie z Uczelnią.

Materiały edukacyjne: Komplet podręczników w języku angielskim dostosowany do polskich i europejskich 
przepisów, opracowany na podstawie materiałów Aptech Limited.

Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w rzutnik multimedialny i komputer.

Trenerzy (wymagania podstawowe)
Wykładowcy ze strony Uczelni partnerskiej, zajmujący się na co dzień zagadnieniami z dziedziny lotnictwa, transportu, 
zarządzania i ekonomii. Ze strony Syntea SA akredytowani trenerzy - praktycy z tych obszarów.

Certyfikacja 
Po zakończeniu zajęć studenci uzyskają dyplom studiów podyplomowych MBA Aviation wystawiony przez Uczelnię 
partnerską. Dodatkowo poszczególne, zdobywane podczas studiów kompetencje będą potwierdzone poprzez 
zdobycie certyfikatów Syntea (np. Certyfikat DGR wystawiony w oparciu o program szkoleń posiadający 
potwierdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami) oraz certyfikatów Syntea SA z akredytacją Aptech.

Staże/praktyki
Według zasad ustalanych wspólnie z Uczelnią. 

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: Ustalana indywidualnie z Uczelnią*

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie                            
w tym zakresie 
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Coaching

Studia podyplomowe „Coaching” realizowane są w oparciu o standardy International Coaching Federation                            
(ICF z USA). Skupiają swą uwagę na kompleksowym przygotowaniu uczestników do pracy coacha na rynku                             
lub w organizacji (zarządzanie z wykorzystaniem narzędzi coachingowych). Celem studiów jest przygotowanie                    
do międzynarodowej akredytacji ACC ICF. 

Studia adresowane są do osób indywidualnych, menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie pracownikami,                  
jak również do tych, którzy zainteresowani są zdobyciem i poszerzeniem zarówno wiedzy specjalistycznej dotyczącej 
tematu oraz umiejętności interpersonalnych wysoko pożądanych w pracy z ludźmi. 

KORZYŚCI
Studenci po ukończeniu zajęć będą posiadali umiejętności wymagane w pracy coacha na rynku                                                  
lub w organizacji. Będą również przygotowani do uzyskania międzynarodowej akredytacji ACC ICF.

CECHY PRODUKTU

Zalecany czas trwania: 180 godzin

Liczebność grupy: Ustalana indywidualnie z Uczelnią

Materiały edukacyjne: Dedykowane skrypty Syntea SĄ

Wymagania organizacyjne
Sala wyposażona w projektor multimedialny i tablicę. W ramach studiów zajęcia są prowadzone różnymi metodami, 
łączącymi metody aktywne z wykładowymi, m.in.: wykład, zajęcia grupowe, ćwiczenia indywidualne, testy, 
kwestionariusze, case study.

Trenerzy (wymagania podstawowe) 
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,                       
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania. Część zajęć prowadzona będzie         
przez akredytowanych coachów.

Certyfikacja
Program, który przygotowuje i umożliwia zdobycie zaświadczeń oraz listów referencyjnych, które są wymagane                   
do przystąpienia do międzynarodowej certyfikacji na poziomie ACC.

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: Ustalana indywidualnie z Uczelnią*

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie                          
w tym zakresie.

Program zajęć

�trening interpersonalny,
�psychologia osobowości: teoria i praktyka, 
�psychologia poznawcza,
�narzędzia komunikacyjne,
�kodeks etyczny coacha, kompetencje coacha,
�pomoc psychologiczna a coaching,
�coaching możliwości rozwoju – program akredytowany,
�coaching for leadership  – program akredytowany – model GROW,
�coaching budowanie świadomości – program akredytowany, 
�coaching CO-ACTIVE,
�sesje mentorskie grupowe – program akredytowany,
�superwizja.
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MODUŁY KURSOWE DLA STUDENTÓW – GRAFIKA I ANIMACJA

Wprowadzenie do Maya  (Aptech Arena Animation)

Udział w zajęciach pozwala studentom uzyskać teoretyczną wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze grafiki 3D               
z wykorzystaniem programów Autodesk Maya i Adobe Photoshop. 

KORZYŚCI

Po ukończeniu kursu jego uczestnicy będą mogli podjąć pracę wszędzie tam, gdzie wymagana jest podstawowa 
znajomość zagadnień grafiki 3D lub programu Maya np. w studiach post-produkcyjnych czy agencjach reklamowych. 

CECHY PRODUKTU

Zalecany czas trwania: 40 godzin

Zalecana liczebność grupy: 10 osób

Materiały edukacyjne: Dedykowane skrypty Syntea SA opracowane na podstawie podręczników Aptech Arena 
Animation.

Wymagania organizacyjne

Sala wyposażona w komputery o wysokiej wydajności, projektor multimedialny i tablicę. Komputery 
z zainstalowanymi programami Autodesk Maya oraz Adobe Photoshop. 

Trenerzy (wymagania podstawowe)

Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,                             
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.

Certyfikacja

Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia i egzamin posiada 
autoryzację firmy Aptech Limited.

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 2500 netto*

Dofinansowanie z funduszy UE

*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie                              
w tym zakresie.

Program szkolenia

�budowa i funkcjonowanie programu Maya (interfejs, 
podstawowe moduły, projekt itp.),

�podstawowe typu geometrii (poligonowa, SDS, NURBS),
�podstawy modelowania w przedstawionych typach 

geometrii,
�podstawy oświetlenia,
�podstawy teksturowania,
�podstawy cieniowania (definiowania materiałów).
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Wprowadzenie do animacji 2D  (Aptech Arena Animation)

Udział w zajęciach pozwala studentom uzyskać teoretyczną wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze tworzenia 
animacji 2D przy użyciu narzędzi typu Flash/After Effects. Zajęcia skierowane są do studentów, którzy wiążą swoją 
przyszłość z dziedziną animacji komputerowej. Kandydaci powinni mieć opanowane podstawy rysunku.

KORZYŚCI
Kurs umożliwia zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wymagana jest umiejętność tworzenia prostych animacji 2D. 
Dobrym przykładem są firmy tworzące strony WWW lub gry w oparciu o technologię Flash. Dodatkowym atutem 
ukończenia tego kursu jest znajomość podstawowych narzędzi do montażu nieliniowego oraz efektów specjalnych 
jakimi są Adobe Premiere oraz Adobe After Effects.

CECHY PRODUKTU 

Zalecany czas trwania: 60 godzin

iczebność grupy: 10 osób 

Materiały edukacyjne: Dedykowane skrypty Syntea SA opracowane na podstawie podręczników Aptech Arena 
Animation. 

Wymagania organizacyjne
Sala komputerowa wyposażona w komputery o wysokiej wydajności, projektor multimedialny i tablicę. Komputery                
z zainstalowanymi programami Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects                  
oraz Adobe Flash.

Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,                       
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania. 

Certyfikacja
Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia i egzamin posiada 
autoryzację firmy Aptech Limited.

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 3650 zł netto*

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie w tym zakresie.

Zalecana l

Program szkolenia

�tworzenie i obróbka grafiki 2D w programach 
Adobe Photoshop oraz Adobe Ilustrator,

�praca i animacja w programie Adobe Flash,
�montaż nieliniowy – Adobe Premiere,
�proces tworzenia filmu animowanego 2D                 

w tym podstawowe koncepcje i techniki 
animacyjne (np. timing/spacing/mocne 
pozy/animacja pose to pose itd.),

�tworzenie cyfrowych efektów specjalnych 
(VFX) – Adobe After Effects.
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Animacja 3D  (Aptech Arena Animation)

Udział w zajęciach pozwala studentom rozwinąć teoretyczną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia 
animacji 3D. Kandydaci powinni znać podstawy Maya 3D oraz Animacji 2D. Podczas zajęć wykorzystywane są narzędzia 
typu: Autodesk Maya, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop.

KORZYŚCI
Kompetencje uzyskane przez studentów podczas kursu umożliwią samodzielne tworzenie prostych animacji 3D, tym 
samym podjęcie pracy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest umiejętność tworzenia tego typu animacji
(np. przemysł filmowy/reklamowy/gry komputerowe).

CECHY PRODUKTU

Zalecany czas trwania: 40 godzin

iczebność grupy: 10 osób

Materiały edukacyjne: Dedykowane skrypty Syntea SA opracowane na podstawie podręczników Aptech Arena 
Animation. 

Wymagania organizacyjne 
Sala komputerowa wyposażona w komputery o wysokiej wydajności, projektor multimedialny i tablicę. Komputery               
z zainstalowanymi programami Autodesk Maya, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop.

Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,                      
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.

Certyfikacja
Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia i egzamin posiada 
autoryzację firmy Aptech Limited. 

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 2500 zł netto*

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie w tym zakresie.

Zalecana l

Program szkolenia

�timing oraz Spacing w animacji,
�interpolacja parametrów w animacji 3D 

(function curves i ich interpolacje),
�Dlaczego warto animować ręcznie a nie przy 

użyciu symulacji?,
�masa i zachowanie energii,
�mocne pozy,
�techniki Blend-Shape (morfing),
�Set Driven Key – tworzenie oraz łączenie 

atrybutów,
�Constarains – łączenie obiektów,
�animacja po ścieżkach,
�szkielet oraz związane z nim pojęcia (np. IK/FK),
�łączenie szkieletów i modeli.
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Dynamics – symulacje w Maya 3D  (Aptech Arena Animation)

Udział w zajęciach pozwala studentom rozwinąć teoretyczną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie 
przygotowania modeli 3D do celów animacji. Kandydaci powinni posiadać umiejętności porównywalne z ukończeniem 
kursu Wprowadzenie do Maya 3D. 

KORZYŚCI
Studenci po zakończeniu zajęć będą w stanie samodzielnie tworzyć symulacje w Maya 3D. Duże zapotrzebowanie               
na specjalistów w tej dziedzinie otwiera przed znającymi te zagadnienia szerokie perspektywy kariery zawodowej                 
w globalnych firmach tworzących animację 3D.

CECHY PRODUKTU

*W ramach kursu uczestnicy powinni nauczyć się “rigowania” złożonych obiektów, w tym postaci do animacji.

Zalecany czas trwania: 20 godzin 

iczebność grupy: 10 osób

Materiały edukacyjne: Dedykowane skrypty Syntea SA opracowane na podstawie podręczników Aptech Arena 
Animation.

Wymagania organizacyjne
Sala komputerowa wyposażona w komputery o wysokiej wydajności, projektor multimedialny i tablicę. Komputery               
z zainstalowanym programem Autodesk Maya.

Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,                    
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.

Certyfikacja
Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia i egzamin posiada 
autoryzację firmy Aptech Limited.

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 2000 zł netto*

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie w tym zakresie.

Zalecana l
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Program szkolenia*

�tworzenie skompl ikowanych 
szkieletów (np. Biped/Multiped),

�tworzenie ekspresji,
�tworzenie wag dla modelu (Soft 

Bind/Rigid Bind),
�influence Object/Flexor,
�constrains,
�reorient Joints,
�IK Spline/IK Handle.



Maya – zaawansowany rendering  (Aptech Arena Animation)

Udział w zajęciach pozwala studentom zdobyć praktyczne umiejętności zaawansowanego cieniowania, oświetlania 
oraz renderowania scen 3D w programie Maya. Kandydaci powinni posiadać umiejętności porównywalne                                 
z ukończeniem kursu Wprowadzenie do Maya 3D. Wymagana jest znajomość podstaw Maya, Adobe 
Photoshop/Illustrator/Premiere/After Effects. Wskazana jest również znajomość zagadnień związanych                                     
z oświetleniem (np. w fotografii) i malarstwem (np. barwa/kolor). Kurs przewiduje tutoring związany z tworzeniem 
fotorealistycznej wizualizacji 3D.

KORZYŚCI
Studenci po zakończeniu zajęć będą w stanie samodzielnie tworzyć zaawansowane cieniowania, oświetlania                     
oraz renderowania scen 3D w programie Maya. Pozyskana kompetencja umożliwia podjęcie pracy w miejscach,                
gdzie tworzone są wizualizacje/animacje 3D takich, jak: agencje reklamowe, studia architektoniczne czy firmy 
zajmujące się produkcją/postprodukcją grafiki i animacji 3D.

CECHY PRODUKTU

Zalecany czas trwania: 70 godzin, w tym  30  godzin tutoringu

iczebność grupy: 10 osób

Materiały edukacyjne: Dedykowane skrypty Syntea SA opracowane na podstawie podręczników Aptech Arena 
Animation. 

Wymagania organizacyjne 
Sala wyposażona w komputery o wysokiej wydajności, projektor multimedialny i tablicę. Komputery 
z zainstalowanymi programami Autodesk Maya, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro. 

Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,                       
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.

Certyfikacja
Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia i egzamin posiada 
autoryzację firmy Aptech Limited.

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 4250 zł netto*

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania do 100% szkolenia ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie w tym zakresie.

Zalecana l

Program szkolenia
�Mental Ray,
�rendering na warstwach,
�Shade tree – sposób na tworzenie zaawansowanych shaderów,
�IPR – szybki podgląd shadera,
�Displacement,
�mia_material_x – zaawansowany shader do celów wizualizacji architektonicznej,
�klasyczne techniki oświetlania sceny 3d (W tym pojęcia funkcji ambient light, light linking),
�oświetlenie Direct/Indirect – podstawowe cechy oraz przegląd algorytmów (w tym energetyczne – GI/FG),
�pojęcia Portal Light, Black Body,
�Ambient Occlusion,
�rendering obiektów przeźroczystych (Ray-Tracing, Caustics),
�Non Photorealistic Rendering na przykładzie toon/contur rendering,
�Image Based Lighting – technika HDRI oraz shader physical sun and sky,
�Light scattering/fog,
�optymalizacja procesu renderingu.

17PKA  |  Moduły kursowe dla studentów - grafika i animacja



Tworzenie grafiki czasu rzeczywistego  (Aptech Arena Animation)

Udział w zajęciach pozwala studentom opanować zasady tworzenia grafiki do gier komputerowych oraz zbliżonych 
zastosowań (np. wizualizacje w czasie rzeczywistym). Kurs przewiduje tutoring, związany z tworzeniem gry 
poziomu/wizualizacji. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem narzędzi takich, jak: Autodesk Maya, Adobe 
Photoshop, UDK (opcjonalnie).

KORZYŚCI
Po zakończeniu zajęć studenci będą w stanie samodzielnie tworzyć modele do aplikacji czasu rzeczywistego. Osoby, 
które odbyły kurs mają możliwość podjęcia pracy w firmach zajmujących się tworzeniem grafiki 3D do gier 
komputerowych oraz pokrewnych zastosowań, wymagających grafiki czasu rzeczywistego.

CECHY PRODUKTU

Zalecany czas trwania: 40 godzin, w tym 30 godzin tutoringu

iczebność grupy: 10 osób

Materiały edukacyjne: Dedykowane skrypty Syntea SA opracowane na podstawie podręczników Aptech Arena 
Animation. 

Wymagania organizacyjne
Sala komputerowa wyposażona w komputery o wysokiej wydajności, projektor multimedialny i tablicę. Komputery z 
zainstalowanymi programami Autodesk Maya, Adobe Photoshop, UDK (opcjonalnie).

Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki, a także 
dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.

Certyfikacja
Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia 
i egzamin posiada autoryzację firmy Aptech Limited.

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 2500 zł netto*

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania do 100% szkolenia ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie w tym zakresie.

Zalecana l
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Program szkolenia

�tworzenie poprawnej grafiki 3d                        
(np. dlaczego nie powinno się używać 
operacji  typu boolean, pojęcie                  
non-mainfold geometry, trójkąt                    
a wielokąt w grafice RT, bakface culling 
– uwaga na wektory normalne),

�production pipeline – dlaczego to takie 
ważne?,

�pojęcie wypalania (baking) tekstur,               
jak i wierzchołków,

�pojęcie normal map (zarówno object, 
jak i tangent space),

�teksturowanie na potrzeby grafiki RT 
(np. Format *.dds).



Produkcja filmu animowanego z elementami tutoringu  (Aptech Arena Animation)

Udział w zajęciach pozwala studentom zdobyć umiejętności tworzenia filmów animowanych, zarówno 2D, jak i 3D. 
Kurs ten przewiduje tutoring, związany z tworzeniem filmu animowanego. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem 
narzędzi takich jak: Autodesk Maya, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Corel Painter. 

KORZYŚCI
Studenci po zakończeniu zajęć będą znać szczegółowo elementy procesu tworzenia filmu animowanego oraz będą 
potrafili wykonać krótki film animowany w technice 2D lub 3D. Pozyskana kompetencja umożliwia podjęcie pracy                    
w firmach zajmującej się tworzeniem filmów animowanych na całym świecie.

CECHY PRODUKTU

Zalecany czas trwania: 80 godzin, w tym 30 godzin tutoringu

iczebność grupy: 10 osób

Materiały edukacyjne: Dedykowane skrypty Syntea SA opracowane na podstawie podręczników Aptech Arena 
Animation. 

Wymagania organizacyjne
Sala komputerowa wyposażona w komputery o wysokiej wydajności, projektor multimedialny i tablicę. Komputery              
z zainstalowanymi programami Autodesk Maya, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Corel 
Painter.

Trenerzy (wymagania podstawowe) 
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,                     
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.

Certyfikacja
Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia 
i egzamin posiada autoryzację firmy Aptech Limited.

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 4850 zł netto*

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie w tym zakresie.

Zalecana l

Program szkolenia

�przebieg procesu produkcji, w szczególności                    
z funkcjami jak i elementami faz preprodukcji, 
produkcji, jak i postprodukcji (np. storyboard, 
animatic 2D/3D),

�praca wirtualnymi kamerami (ich funkcje                          
w narracji), w szczególności pojęcia takie, jak: kadr 
(mocne punkty), plan, oś kamery itp.,

�narracja rysunkowej,
�concept design,
�udźwiękowienie (opcja).

19PKA  |  Moduły kursowe dla studentów - grafika i animacja



ART for IT  (Sztuka dla informatyków)  (Aptech Arena Animation)

Zajęcia adresowane są do osób zainteresowanych obsługą komputerów, w szczególności aplikacji multimedialnych, 
odczuwających potrzebę doskonalenia swoich umiejętności związanych z kreacją artystyczną.

KORZYŚCI 
Studenci nabędą i poszerzą już posiadane umiejętności w dziedzinie kreacji artystycznej oraz podstaw sztuki 
niezbędnych do pracy w obszarach, gdzie, oprócz znajomości narzędzi i oprogramowania, wymagane są również tego 
typu kompetencje.

CECHY PRODUKTU

Zalecany czas trwania: 80 godzin 

iczebność grupy: 10 osób

Materiały edukacyjne: Dedykowane skrypty Syntea SA opracowane na podstawie podręczników Aptech Arena 
Animation. 

Wymagania organizacyjne
Szkolenie prowadzone będzie przy wykorzystaniu narzędzi typowych dla pracowni malarsko – rysunkowej                       
oraz rzeźbiarskiej.

Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Syntea SA posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,                                  
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.

Certyfikacja
Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia 
i egzamin posiada autoryzację firmy Aptech Limited.

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 4850 zł netto*

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie w tym zakresie.

Zalecana l

Program szkolenia

�rysunek, w szczególności pojęcia: martwa natura, 
pejzaż/perspektywa, rysunek postaci,

�malarstwo – w szczególności użycie koloru,
�narracja rysunkowa,
�rzeźba (postać). 
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Negocjacje z elementami NLP

W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne dla maksymalizowania korzyści w sytuacji 
negocjacyjnej od prawidłowego konstruowania celu, określania BATNY (ang. Best Alternative To a Negotiate 
Agreement) oraz umiejętności zmiany perspektywy negocjacyjnej. Program szkolenia przeznaczony jest dla osób, 
które chcą rozbudować swój warsztat negocjacyjny, poprawić efektywność prowadzonych negocjacji oraz poznać 
nowe techniki i gry negocjacyjne.

KORZYŚCI

Studenci po zakończeniu zajęć zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne skutecznego 
przeprowadzania negocjacji. Wzbogacenie wiedzy o elementy programowania neurolingwistycznego (NLP) sprawi, 
że proces przekonywania stanie się jeszcze skuteczniejszy, gwarantując satysfakcję obu stron uczestniczących                      
w negocjacjach.

CECHY PRODUKTU

Zalecany czas trwania: 30 godzin 

iczebność grupy: 10 osób

Materiały edukacyjne: Podręcznik VCC.

Wymagania organizacyjne

Sala szkoleniowa wyposażona w projektor multimedialny i tablicę. 

Trenerzy (wymagania podstawowe)

Trenerzy akredytowani przez Instytut VCC, posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,                  

a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.

Certyfikacja

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem egzaminu jest otrzymanie 
międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane rezultaty. Dodatkowo 
uczestnik otrzymuje certyfikat Syntea SA potwierdzający udział w zajęciach.

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 1400 zł netto*

Dofinansowanie z funduszy UE

*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie w tym zakresie.

Zalecana l

Program szkolenia

�istota negocjacji,
�podstawowe zasady negocjacji,
�typowe błędy w negocjacjach,
�etapy negocjacji,
�style negocjacji,
�język ciała w negocjacjach,
�wykorzystanie przestrzeni w negocjacjach,
�pojęcia podstawowe NLP,
�założenia operacyjne NLP,
�strategia budowania kontaktu,
�systemy reprezentacji i submodalności,
�pozycje percepcyjne,
�kotwiczenie stanów emocjopnalnych,
�podstawy języka perswazji.
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Autoprezentacja i wystąpienia publiczne  (VCC Select Competences)

Szkolenie porusza tematykę dotyczącą autoprezentacji i budowania autorytetu. Podczas zajęć omawianych jest wiele 
aspektów związanych z wystąpieniami publicznymi, nawiązywaniem kontaktów czy budowaniem pierwszego 
wrażenia. Ponadto kurs pogłębia wiedzę z zakresu komunikacji niewerbalnej oraz przygotowania i wygłaszania 
profesjonalnych wystąpień publicznych.

KORZYŚCI 
Po odbyciu szkolenia kursanci pogłębią wiedzę na temat strategii i mechanizmów wykorzystywanych podczas 
kreowania własnego wizerunku. Uzyskane umiejętności z powodzeniem będą mogli wykorzystać podczas wystąpień 
publicznych, a nabyte kompetencje pozwolą określić własny styl prezentacji i wypracować indywidualne metody                   
jej przygotowania. Kursanci dowiedzą się, jak w sposób profesjonalny przygotowywać materiały pomocne                          
przy wystąpieniach oraz odpowiednio dobrać narzędzia prezentacji do jej celu i adresatów. Zdobyta wiedza                    
będzie pomocna zarówno podczas prezentacji i wystąpień publicznych w życiu zawodowym, jak również w życiu 
prywatnym.

CECHY PRODUKTU

Zalecany czas trwania: 24 godziny

iczebność grupy: 10 osób

Materiały edukacyjne: Podręcznik VCC.

Wymagania organizacyjne
Sala szkoleniowa wyposażona w specjalistyczny dla danego zawodu sprzęt i materiały. 

Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Instytut VCC, posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,                         
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.

Certyfikacja
Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Pozytywne zaliczenie egzaminu gwarantuje 
uzyskanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty 
kształcenia. 

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA: 1450 zł netto*

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie                            
w tym zakresie.

Zalecana l
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Program szkolenia

�znaczenie i rola autoprezentacji,
�budowanie autorytetu,
�poczucie własnej wartości i skuteczności 

a autoprezentacja,
�świadome kreowanie wizerunku, 
�wywieranie wpływu, manipulacja,
�wystąpienia publiczne: 

 cechy skutecznego mówcy,
 plan wystąpienia,
 emisja głosu,
 komunikacja werbalna i niewerbalna,
 socjotechniki- techniki utrzymywania 

uwagi słuchaczy,
 bariery komunikacyjne.

�socjotechniki wystąpień publicznych,
�metody kontroli stresu.



Trener wewnętrzny (VCC Select Competences)

Program kursu trenerskiego zaprojektowano w sposób umożliwiający uczestnikom pogłębienie kompetencji 
niezbędnych w pracy trenera. Praktyczny charakter zajęć umożliwia poznanie metod nauczania, które przydatne będą 
podczas realnych sytuacji szkoleniowych.

KORZYŚCI
Po odbyciu kursu uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędne kompetencje wymagane podczas prowadzenia 
szkoleń, wykładów, prezentacji czy warsztatów. Kursanci będą przygotowani do przeprowadzania analiz                                  
i diagnozowania potrzeb szkoleniowych. Szkolenie podnosi kwalifikacje oraz umiejętności osób pracujących                        
w charakterze trenera, jak też osób które chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie opracowywania programów 
szkoleniowych, prowadzenia szkoleń oraz ich ewaluacji.

CECHY PRODUKTU

Zalecany czas trwania: 24 godziny

iczebność grupy: 10 osób

Materiały edukacyjne: Podręcznik VCC.

Wymagania organizacyjne
Sala szkoleniowa wyposażona w specjalistyczny dla danego zawodu sprzęt i materiały. 

Trenerzy (wymagania podstawowe)
Trenerzy akredytowani przez Instytut VCC, posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru danej tematyki,                  
a także dysponujący umiejętnością prezentacji wiedzy i efektywnego nauczania.

Certyfikacja
Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Pozytywne zaliczenie egzaminu gwarantuje 
uzyskanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty 
kształcenia. 

CENA KATALOGOWA ZA UCZESTNIKA:  1450 zł netto*

Dofinansowanie z funduszy UE
*Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 100% wartości ze środków UE. Syntea SA oferuje wsparcie                             
w tym zakresie.

Zalecana l

23PKA  |  VCC Select Competeces - uzupełnienie kompetencji zawodowych studenta

Program szkolenia

�diagnoza potrzeb szkoleniowych,
�opracowywanie programów szkoleniowych, 
�metody prowadzenia zajęć: praca w małych grupach 

zadaniowych, scenki, moderowanie, dyskusja, burza 
mózgów  praca z kamerą itp.,

�psychologia pracy z grupą - procesu grupowego,
�komunikacja interpersonalna w prowadzeniu szkoleń,
�socjotechniki,
�trudne sytuacje podczas  szkoleń,
�tworzenie prezentacji,
�ewaluacja procesu szkoleniowego.
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