Program
odborného vzdělávacího kurzu

Lektor eAukčního vyjednávání
I. den ( středa 26. 09. 2012 )
-

09:00 – 09:20 Zahájení
náplň kurzu a jeho průběh
technické zabezpečení a provozní informace
představení lektorů kurzu

-

09:20 – 12:00 eAukce obecně a úvod do prostředí sw PROe.biz I.
obecně o e-aukcích
další typy e-aukcí (holland, nippon, ticker, dražba, poptávka)
stručné shrnutí základních informací o softwaru PROe.biz
praktické ukázky práce s softwarem PROe.biz

-

12:00 – 13:00 Oběd (Restaurace Pod muzeem)

-

13:00 – 16:30 eAukce obecně a úvod do prostředí sw PROe.biz II.
cvičná e- aukce – speciální nastavení e-aukcí
(pomocné výpočty; zvýhodnění dodavatelů; subjektivní hodnocení; multi-kriteria na
skupiny atd.)

II. den ( čtvrtek 27. 09. 2012 )
-

09:00 – 12:00 eAukce na stavební zakázky a investice
obecně o stavebních zakázkách
dokumenty stavebních zakázek (rozpočty, krycí listy)
praktické ukázky případových studií

-

12:00 – 13:00 Oběd (Restaurace Pod muzeem)

-

13:00 – 16:15 eAukce na zákon 137/2006
obecně o zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
informace o e-tržišti a jeho procesech

-

užívání elektronického podpisu, nastavení e-aukce, zadávání cen, multikriteria – předběžné
vyhodnocení
praktické ukázky případových studií

III. den ( čtvrtek 04. 10. 2012 )

-

09:00 – 12:00 Dodavatelský marketing
co je to dodavatelský marketing
input – put, out - put, Paretovo pravidlo, ABC analýza atd.

-

12:00 – 13:00 Oběd (Restaurace Pod muzeem)

-

13:00 – 16:15 eAukce na služby I.
obecně o službách a e-aukcích
jaké typy služeb realizujeme pomocí e-aukcí, tipy a triky na efektivní využití
praktické ukázky případových studií

-

IV. den ( pátek 05. 10. 2012 )
-

09:00 – 12:00 Workshop na téma komplikované e-aukční případy, konzultace
konkrétních případů I.
více kolová e-aukce v prostředí v PROe.biz (průzkum, vyhodnocení, specifikace, soutěž)
informace o subjektivním hodnocení kvality a jak jej řešit
podmínkové pomocné výpočty atd.
praktické ukázky případových studií

-

12:00 – 13:00 Oběd (Restaurace Pod muzeem)

-

13:00 – 14:30 Workshop na téma komplikované e-aukční případy, konzultace
konkrétních případů II.

-

14:45 – 16:30 e-Learning
obecně o e-learningu
představení a možnosti využití
informace o tom, kde naleznete vyhotovené materiály, testy a práce s nimi, jejich
vyhodnocení
možnost realizovat více testů najednou, časově limitované testy apod.
praktické ukázky

V. den ( čtvrtek 11. 10. 2012 )
-

09:00 – 12:00 Prezentační a trenérské dovednosti
prezentuje efektně i efektivně
jak vystoupit, mluvit a zaujmout – rétorika
procvičení a rozvoj komplexních prezentačních dovedností - verbálních, tak neverbálních
seminář je realizován lektory společnosti AHRA - Consulting, s.r.o.

-

12:00 – 13:00 Oběd (Restaurace Pod muzeem)

-

13:00 – 16:15 Prezentační a trenérské dovednosti II.
prezentuje efektně i efektivně
jak vystoupit, mluvit a zaujmout – rétorika
procvičení a rozvoj komplexních prezentačních dovedností - verbálních, nonverbálních
seminář je realizován lektory společnosti AHRA - Consulting, s.r.o.

VI. den ( pátek 12. 10. 2012 )
-

09:00 – 12:00 Andragogika, vzdělávání dospělých
obecně o vzdělávání dospělých
zvláštnosti působení pedagogických zákonitostí na dospělou populaci
specifika vzdělávání dospělých a odlišnosti od vzdělávání mládeže
koncepční, metodické a manažerské kompetence lektorů dalšího vzdělávání
seminář je realizován lektory společnosti AHRA - Consulting, s.r.o.

-

12:00 – 13:00 Oběd (Restaurace Pod muzeem)

-

13:00 – 15:00 Andragogika, vzdělávání dospělých II.
II. část semináře vzdělávání dospělých

-

15.00 – Závěr
stručné shrnutí stěžejních bodů kurzu, vyhodnocení kurzu, informace o udržitelnosti
projektu eAukční specialista a vzdělávání lektorů, předání certifikátů

Pozn.: V průběhu celého kurzu budou realizovány krátké přestávky dle potřeby.

