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Załącznik nr 2.2
Opis przedmiotu zamówienia
Szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczych, analitycznych i zawodowych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
w podziale na pakiety:
Pakiet 2: Kształtowanie świadomości biznesowej z wykorzystaniem interaktywnych symulacji
Temat szkolenia: 
Kształtowanie świadomości biznesowej z wykorzystaniem symulacji biznesowej.
Zakres merytoryczny szkolenia: makroekonomiczne konteksty funkcjonowania firmy, wzajemne relacje i powiązania poszczególnych działów/obszarów firm, identyfikacja własnej roli i wpływu efektywności działań na całokształt wyników.
Zakładane efekty: rozwój kompetencji z zakresu przedsiębiorczości oraz analitycznych, rozumienie i kształtowanie myślenia biznesowego
Odbiorcy szkolenia:
Studenci ostatniego roku wszystkich kierunków studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po zakwalifikowaniu na szkolenie uczestnicy projektu będą wypełniali ankiety badające potrzeby, oczekiwania oraz poziom wiedzy bądź przygotowania dotyczącego  danej tematyki. Wykonawca po otrzymaniu ankiet jest zobowiązany zapoznać się z nimi i uwzględnić płynące z nich informacje, tak, by możliwie dopasować treści szkoleniowe do potrzeb odbiorców z danej grupy.
Liczba godzin zegarowych szkolenia: 16 godzin
Liczba edycji szkolenia: 4 
Liczba uczestników  każdej edycji szkolenia: 8-12 osób 
Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 10 września 2015 r.
Preferowane terminy poszczególnych edycji: 
Edycja 1: 13-14 lipca w godz. 9.00 – 17.00
Edycja 2: 18-19 lipca w godz. 9.00 – 17.00
Edycja 3: 8-9 sierpnia w godz. 9.00 – 17.00
Edycja 4: 10-11 sierpnia w godz. 9.00 – 17.00
Przerwy: dostosowane do potrzeb uczestników oraz pozwalające zachować logiczną ciągłość realizowanych ćwiczeń czy mini-wykładów, minimum 2 krótsze – 15-minutowe oraz jedna dłuższa – 30-minutowa; podczas przerw należy zapewnić serwis kawowy (woda, soki, herbata, kawa, ciastka)
Przekazanie Zamawiającemu oryginałów list obecności uczestników biorących udział w szkoleniu wraz z kopiami zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla Zamawiającego oraz oryginałów ankiet ewaluacyjnych najpóźniej do 10 września 2015 r.

Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do: 
	terminowego przeprowadzenia szkolenia,
	zapewnienia sali szkoleniowej wyposażonej w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia  (projektor multimedialny, itp.). Sale z dogodnym dojazdem: położenie sali szkoleniowej w odległości nie większej niż w promieniu 5 km od WUM i z możliwością dojazdu z WUM środkami komunikacji miejskiej w ciągu max 30 minut (czas przejazdu z WUM - od budynku Rektoratu WUM, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa do sali szkoleniowej należy mierzyć przy użyciu aplikacji jakdojade.pl, ustalając czas przejazdu godz. 12:00 w niedzielę),
	zapewnienia wykładowców dających rękojmię należytej realizacji programu szkolenia, w szczególności posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, 
	stworzenia szczegółowego konspektu zajęć, uwzględniającego założenia szkolenia i przedstawienia go do akceptacji przez Zamawiającego
	 przygotowania kompletu materiałów szkoleniowych i przedstawienia ich Zamawiającemu do akceptacji oraz przekazania jednego egzemplarza materiałów dla celów archiwizacyjnych,
	zapewnienia kompletu materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika, zgodnego 
z zakresem tematycznym szkolenia, w wersji papierowej,
	zapewnienia uczestnikom długopisów i notatników,

dostarczenia wszystkich materiałów szkoleniowych, zaświadczeń, list obecności opatrzonych logotypami projektowymi oraz informacje na temat projektu, w ramach którego organizowane są szkolenia (według wytycznych i wzorów uzgodnionych z Zamawiającym),
	oznaczenia sali, w której będzie się odbywało szkolenie na czas jego trwania nazwą projektu oraz wymaganymi logotypami.



