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OFERTA SZKOLEŃ PROFESJONALNEGO PROTOKOŁOWANIA I WYKONANIA
STENOGRAMÓW NARAD
Szanowni Państwo,
Firma STENOTECH jest firmą specjalizującą się w szybkim i profesjonalnym wykonywaniu protokołów i
stenogramów z posiedzeń, narad, konferencji.
Wieloletnie doświadczenie i współpraca z Państwowym Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie,
pozwoliły nam stworzyć skuteczne i merytorycznie dopracowane metody sporządzania protokołów, z
wykorzystaniem sprzętu na najwyższym poziomie technicznym.
W swojej pracy wykorzystujemy między innymi profesjonalny system cyfrowej rejestracji mowy typu CRS 955
firmy Philips, z wyposażeniem do szybkiej transkrypcji dokonanego zapisu audio do postaci elektronicznego
dokumentu.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu wszystkie osoby odpowiedzialne w Państwa firmie za wykonanie
protokołów z posiedzeń, narad, spotkań czy negocjacji.
Program oferowanych szkoleń
1. Szkolenia z zakresu profesjonalnego protokołowania
Dla osób wykonujących czynności protokołowania, przygotowaliśmy szkolenia z tego zakresu.
Przewidujemy szkolenia w dwóch modułach:
Moduł 1 – grupy 10 osobowe, czas szkolenia 6 godzin
 Szkolenie z zakresu prawnych wymogów dla czynności sporządzenia protokołu
 Szkolenie z zakresu konstruowania protokołów, profesjonalnego i poprawnego języka polskiego
stosowanego w protokołach
 Szkolenie praktyczne – sporządzanie protokołu z nagrania
Moduł 2 – grupy 10 osobowe, czas szkolenia 18 godzin (dwa dni szkoleniowe),
 Szkolenie z zakresu prawnych wymogów dla czynności sporządzenia protokołu
 Szkolenie z zakresu konstruowania protokołów, profesjonalnego i poprawnego języka polskiego
stosowanego w protokołach
 Ćwiczenie praktyczne – sporządzanie protokołu z nagrania
 Ćwiczenie transkrypcji z wykorzystaniem systemu transkrypcyjnego PHILIPS Speech Exec Pro 7277
 Warsztaty psychologiczne: Praca w napięciu, umiejętność radzenia sobie ze stresem dla protokolantów.
Ceny szkoleń:
Moduł 1 – cena 250 zł netto za 1 osobę + podatek VAT
Moduł 2 – cena 1100 zł netto za 1 osobę + podatek VAT
Szkolenia prowadzone przez wieloletnich praktyków, oraz psychologów.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie WWW.stenotech.com.pl.
Prosimy przesłać faksem na numer +48 22 651 07 67.
Zapraszamy
Beata Harassek
Współwłaściciel
Tel. +48 601 23 57 38
beata.harassek@stenotech.com.pl

www.stenotech.com.pl

