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Załącznik Nr 8 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie działający poprzez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego (MSAP)
Ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków
Przedmiot zamówienia:
Usługi eksperta ds. programu kształcenia oraz eksperta d.s. metodologii i świadczenia usług
doradczych w projekcie „Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE)
Część 1 – Część 9 Ekspert ds. programu kształcenia
Ekspert ds. programu kształcenia będzie odpowiedzialny za opracowanie programu kształcenia oraz
materiałów szkoleniowych skierowanych do następujących grup docelowych:
a. liderów lokalnych i przedstawicieli kluczowych organów administracji samorządowej (Program
liderów lokalnych i przedstawicieli kluczowych organów administracji samorządowej);
b. kierowników średniego szczebla w instytucjach administracji samorządowej oraz radnych
(Program kierowników średniego szczebla w instytucjach administracji samorządowej oraz
radnych);
c. menedżerów usług publicznych (Program menedżerów usług publicznych).
Minimalny zakres tematyczny każdego z programów wyżej opisanych w pkt. a-c obejmuje:
✓ administrację samorządową
✓ zarządzanie zasobami ludzkimi
✓ lokalny rozwój gospodarczy
✓ zarządzanie usługami publicznymi (komunalnymi)
✓ planowanie terytorialne
✓ zarządzanie finansami i budżetem
✓ komunikacja i promocja
✓ zarządzanie projektami
✓ przywództwo

Zakres obowiązków Eksperta ds. programu kształcenia obejmuje:
Etap I:
✓ Przeprowadzenie analizy dostępnych danych dotyczących potrzeb szkoleniowych
przedstawicieli administracji publicznej na Ukrainie
✓ Przygotowanie koncepcji i struktury jednego programu studiów podyplomowych
✓ Uczestnictwo w 3-dniowym seminarium w Kijowie dotyczącym metodologii, wyboru treści dla
programu kształcenia, opracowania materiałów szkoleniowych
✓ Opracowanie jednego programu studiów podyplomowych
✓ Opracowanie zestawu materiałów szkoleniowych na potrzeby studiów podyplomowych

Uczestnictwo w 3-dniowym seminarium w Kijowie dotyczących prezentacji i podsumowania
pracy nad programem kształcenia i materiałami szkoleniowymi
Program studiów podyplomowych oraz materiały szkoleniowe powinny zostać opracowane w języku
angielskim
Program studiów będzie opracowany przez zespół składający się z 1 eksperta polskiego oraz 1
eksperta ukraińskiego.
✓

Etap II:
✓ Przeprowadzenie szkoleń dotyczących opracowanego programu studiów podyplomowych (ok.
25 uczestników/grupa; 100 godz. szkol/grupę). Program szkolenia obejmuje: 4 dni szkolenia
w Kijowie (ok. września 2019 r.), moduł on-line (ok. 36 godz.), podsumowujące 4-dniowe
szkolenie w jednym z wybranych obwodów (Dniepropietrowsk, Iwano-Frankowsk,
Charkowów, Chersoń, Kirowohrad, Mikołajow i Tarnopol) ( wrzesień/październik 2019 r.)
✓ Uczestnictwo w 1,5-dniowej konferencji w Kijowie dotyczącej upowszechniania
wypracowanych programów studiów podyplomowych (październik 2019 r.)
Szkolenia będą prowadzone przez zespół składający się z 1 eksperta polskiego oraz 1 eksperta
ukraińskiego.
Wszystkie koszty podróży, zakwaterowania, diety dla ekspertów zostaną sfinansowane przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Część 10 – Ekspert ds. metodologii i świadczenia usług doradczych
Zakres obowiązków Eksperta ds. metodologii i świadczenia usług doradczych obejmuje:
Etap I:
Przygotowanie koncepcji i struktury podręcznika dotyczącego kształcenia dorosłych i świadczenia
usług doradczych na rzecz społeczności lokalnych
✓ Uczestnictwo w 3-dniowym seminarium w Kijowie dotyczącym metodologii, wyboru treści dla
programu kształcenia, opracowania materiałów szkoleniowych
✓ Opracowanie podręcznika dotyczącego kształcenia dorosłych i świadczenia usług doradczych
na rzecz społeczności lokalnych
✓ Uczestnictwo w 3-dniowym seminarium w Kijowie dotyczących prezentacji i podsumowania
pracy nad programem kształcenia i materiałami szkoleniowymi
Podręcznik powinien zostać przygotowany w języku angielskim.
Podręcznik będzie przygotowany przez zespół składający się z 1 eksperta polskiego oraz 1 eksperta
ukraińskiego.
Etap II:
✓ Przeprowadzenie szkoleń dotyczących opracowanego programu studiów podyplomowych (ok.
25 uczestników/grupa; 100 godz. szkol/grupę). Program szkolenia obejmuje: 4 dni szkolenia
w Kijowie (ok. września 2019 r.), moduł on-line (ok. 36 godz.), podsumowujące 4-dniowe
szkolenie w jednym z wybranych obwodów (Dniepropietrowsk, Iwano-Frankowsk,
Charkowów, Chersoń, Kirowohrad, Mikołajow i Tarnopol) ( wrzesień/październik 2019 r.)
✓ Uczestnictwo w 1,5-dniowej konferencji w Kijowie dotyczącej upowszechniania
wypracowanych programów studiów podyplomowych (październik 2019 r.)
Szkolenia będą prowadzone przez zespół składający się z 1 eksperta polskiego oraz 1 eksperta
ukraińskiego.
Wszystkie koszty podróży, zakwaterowania, diety dla ekspertów zostaną sfinansowane przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

