EFFECTIVE
ACADEMIC
PRESENTATIONS

Korzyści z uczestnictwa

SZKOLENIE Z ELEMENTAMI WARSZTATÓW
SKIEROWANE JEST DO OSÓB
PRAGNĄCYCH ROZWIJAĆ ZDOLNOŚCI W
ZAKRESIE PREZENTOWANIA WYNIKÓW,
PRZEMAWIANIA PODCZAS SEMINARIÓW,
KONFERENCJI LUB WYKŁADÓW, A TAKŻE
DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH
ZWIĄZANYCH Z KOMUNIKACJĄ.

Program Effective academic presentations jest
autorskim programem Olle Bergmana, MSc.,
konsultanta akademickiego. Stanowi wyjątkową
okazję dla naukowców do odkrycia szeregu metod i
rozwiązań podczas tworzenia prezentacji
naukowych lub dydaktycznych.
Szkolenie z elementami warsztatów jest inspiracją dla
naukowców, którzy czują się uwięzieni w
ograniczeniach konserwatywnej kultury komunikacji.
Wykorzystując metody i doświadczenia specjalistów
komunikacji akademickiej, biznesowej i medialnej
pomożemy Ci odnaleźć Twój osobisty styl jako
mówcy publicznego i poczuć się dobrze
przygotowanym do każdego zadania związanego z
prezentacją. Przede wszystkim jednak nauczymy Cię,
jak dążyć do wyznaczonego celu: dobra
komunikacja potrafi zdziałać cuda!
Rodzaj warsztatów: nauczanie modułowe,
naprzemiennie moduły wykładowe i ćwiczenia o
różnej intensywności.

Najwyższe międzynarodowe standardy
Nasza oferta
•
•

•
•

8 godzin szkoleniowych, możliwość
indywidualnego uzgodnienia szkolenia
na 1 lub 2 dni
Ponad 50 stron materiałów
szkoleniowych i ćwiczeń
Imienny certyfikat uczestnictwa w
szkoleniu
Formuła online

Od 2011 roku skutecznie wspieramy polskie
środowisko naukowe. Program szkoleń Academya
powstał na podstawie wieloletniej wiedzy
praktycznej, wynikającej z doświadczenia w pracy z
polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz
z organizacjami środowiska biznesowego i
startupowego.

Co mówią uczestnicy szkolenia: „Szkolenie było prowadzone w
sposób profesjonalny, rzetelny i klarowny przez komunikatywnego
i sympatycznego Trenera.”
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Program szkolenia

Forma szkolenia

1. Basic principles of communication

Szkolenie odbywa się online na platformie MS
Teams w języku angielskim. Forma szkolenia
zależy od liczby uczestników. W przypadku
mniejszej grupy (do 20 osób) spotkanie ma
charakter interaktywnych warsztatów z
ćwiczeniami. Dla większych grup (powyżej 20
osób) szkolenie ma formę prelekcji
połączonej z ćwiczeniami i pracą
indywidualną uczestników. Szkolenie ma
charakter interaktywny i polega na pracy
grupowej.

● Influencing the world around you
● Becoming target-orientated
● Learning from the pros
● Rhetorics & ethos/pathos/logos

2. Planning
● Analyzing your task & the context
● Defining your main messages
● Finding the right format
● Following a preparation protocol

3. Preparing
● Compiling your material

● Creating flow & rythm
● Some words on graphical design
● Structuring & simplyfing
Olle Bergman, MSc, trener
Olle Bergman jest szwedzkim konsultantem
ds. komunikacji, mówcą publicznym,
edukatorem, i pisarzem. Prowadzi szkolenia i
wykłady dla specjalistów z branży
naukowej, technicznej, R&D i komunikacji.
Współpracował z wiodącymi instytutami
naukowymi, uniwersytetami i korporacjami,
m.in. Instytut Karolinska, Uniwersytet w
Lunds, Politechnika Łódzka, AstraZeneca i
Scania.

4. Performing
● Finding your stage persona
● Adapting to different communication cultures
● Interacting with your audience
● Overcoming nervousness
● Being bold, taking risks

5. Practical part
● Exercises for participants

Skontaktuj się z nami:
Kinga Rudnicka
Koordynator Projektów
kinga@academya.com
608 436 975
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