Celem studiów Skuteczna komunikacja rynkowa w języku polskim i języku angielskim, jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznej komunikacji
w języku polskim i obcym, z zachowaniem konwencji, stosowania stylu i rejestru wypowiedzi zgodnej z jej formułą, sytuacją, adresatem i celem. Skuteczna
komunikacja jest podstawowym warunkiem osiągania sukcesów w sektorze administracji i biznesu.
Studia podyplomowe dla Ciebie
Studia te stanowią idealną propozycję dla wszystkich, których sukces
zawodowy zależy od umiejętnego komunikowania się, zorientowanego na
osiąganie celów, szczególnie dla osób pełniących funkcje menedżerskie i ich
asystentów, nauczycieli, tłumaczy, negocjatorów, specjalistów w sektorze
usług i sprzedaży. Oferta kierowana jest do wszystkich, którzy odczuwają
potrzebę podniesienia kompetencji skutecznej komunikacji.
Studia praktyczne
Skuteczna komunikacja jest istotnym czynnikiem optymalnej organizacji
pracy.
Jest wypadkową wielu umiejętności, w tym kompetencji językowej,
stosowania technik perswazji, korzystania z reguł wystąpień i prezentacji
w praktyce. W toku studiów będziemy komunikować się w języku polskim
i obcym, w sytuacjach oficjalnych i swobodnych, sformalizowanych
i nieformalnych koleżeńskich, nie zapominając o czynnikach wywołujących
stres i metodach radzenia sobie z własnymi emocjami.
Będziemy przygotowywać wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe,
wcielać się w rolę referujących, moderatorów i dyskutantów.
Będziemy świadomie używać języka, dbając o poprawność, która decyduje
o naszej skuteczności.
Organizacja zajęć
Studia prowadzone są on-line w systemie zaocznym i trwają 2 semestry
obejmujące łącznie 180 godzin zajęć.
Zajęcia prowadzone są w różnych formach: warsztat, panel dyskusyjny,
zajęcia interaktywne, prezentacja.
Metody pracy obejmują niezbędny komponent pracy własnej słuchaczy,
którzy odnoszą optymalną korzyść z godzin kontaktowych pod warunkiem
systematycznego przygotowywania się do nich (samodzielne pogłębianie
wiedzy merytorycznej i językowej, samodzielna eksploracja i analiza
różnorodnych zagadnień). Dlatego część zajęć zaplanowano jako indywidualną
pracę w czasie własnym słuchaczy, którzy mogą dzięki temu samodzielnie
zgłębiać poszczególne zagadnienia i poświęcać im taką ilość czasu, jaką
uznają za stosowną biorąc pod uwagę posiadaną wiedzę i zainteresowania.

Ramowy program zajęć
LP

Moduły

1

Podstawy retoryki-wystąpieniach publicznych

2

Erystyka i sztuka manipulacji w dyskusji

3

Skuteczna perswazja

4

Język biznesu w konwersacjach i negocjacjach

5

Prezentacje biznesowe

6

Kultura języka polskiego
PROJEKT ZALICZENIOWY

Rekrutacja
Krok 1. Rejestracja elektroniczna na www.wsjo.pl
Krok 2. Dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacyjnego lub wysłanie
kopii dokumentów na adres info@wsjo.pl
Krok 3. Podpisanie umowy o naukę.
Koszt studiów wynosi 3000 zł płatne w dwóch ratach semestralnych,
z których każda wynosi 1500 zł.
Przy wpłacie jednorazowej za cały rok przyznawany jest dodatkowy rabat w takim przypadku koszt studiów wynosi 2800 zł.
Opłata wpisowego wynosi 0 zł.
Na wniosek studenta możliwe jest ustalenie innych strategii płatności
i podzielenie opłaty za studia na określoną indywidualnie liczbę rat.
By podzielić swoją płatność na więcej niż dwie raty, ależy skontaktować się
w tej sprawie z Biurem Rekrutacyjnym.

