
   
   

 

Aktualne rekrutacje na szkolenia dla nauczycieli akademickich  

od 4 do 26 marca 2021 r. 

W celu rejestracji na wybrane szkolenie oraz zapoznania się ze szczegółami oferty, zapraszamy na platformę http://szkolenia-

rozwoj.uw.edu.pl/. Po wejściu w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich” prosimy o: 

1. wybranie kategorii szkolenia widocznej w załączonym harmonogramie (pierwsza kolumna); 

2. wyszukanie szkolenia wg terminu i nazwy i dalej postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia. 

 

Prosimy też o zwrócenie uwagi na terminy rekrutacji.  

 

Kategoria Temat Terminy szkolenia Terminy 
rekrutacji 

Źródło 
finansowania 

szkolenia  
z kompetencji 

miękkich 

 
Stosowanie własnych zalet charakteru  

w pracy dydaktycznej 

 
4, 11 i 18 marca 
godz. 9:30-14:00 

od 22 lutego 
godz. 10:00 
do 3 marca 
godz. 12:00 

 
ZIP 

 
szkolenia 

specjalistyczne 

 
Ochrona danych osobowych, a zajęcia 

prowadzone w formie zdalnej 

 
8 marca 

godz. 9:30-12:45 

od 23 lutego 
godz. 10:00 
do 3 marca 
godz. 12:00 

 
ZIP 

 
szkolenia 

dydaktyczne 

Wykorzystywanie zasobów repertuaru 
językowego ucznia w procesie kształcenia 

językowego. Praktyczne implikacje 
dydaktyki wielojęzyczności  

 
10 marca 

godz. 10:00-13:30 

od 18 lutego 
godz. 10:00 
do 8 marca 
godz.10:00 

 
ZIP 

 
szkolenia 

dydaktyczne 

 
Wspierająca informacja zwrotna  

w uczeniu dorosłych 

11 i 12 marca 
godz. 12:00-15:00 

18 marca  
godz. 12:00-13:30 

od 16 lutego 
godz. 10:00  
do 9 marca 
godz.10:00 

 
ZIP 

szkolenia  
z kompetencji 

miękkich 

Techniki i aplikacje wspierające 
produktywność osobistą i zarządzanie sobą 

w czasie – warsztat inspiracyjny. 

 
12 marca 

godz. 9:00-12:30 

od 19 lutego 
godz. 10:00  
do 9 marca 
godz. 10:00 

 
ZIP 

 
szkolenia 

specjalistyczne 

Prawo własności intelektualnej  
w kontekście dydaktyki i prowadzenia zajęć 

ze studentami 

 
16 marca 

godz. 10:00-13:15 

od 24 lutego 
godz. 10:00 

 do 11 marca 
godz. 12:00 

 
ZIP 

 
szkolenia 

dydaktyczne 

Wykorzystanie elementów 
grywalizacji/gamifikacji w dydaktyce  

– wyzwania i możliwości 

18 marca 
godz. 17:00-19:30 

20 marca 
godz. 10:00-12:30 

od 1 marca 
godz. 10:00 
do 16 marca 
godz. 12:00 

 
ZIP 

szkolenia  
z kompetencji 

miękkich 

 
Budowanie konstruktywnej relacji 

Wykładowca-Student – szanse i zagrożenia 

 
22-23 marca 

godz. 11:00-14:30 

od 1 marca 
godz. 10:00, 
do 18 marca 
godz. 12:00 

 
ZIP 

 
szkolenia 

dydaktyczne 

 
Ocenianie kształtujące w nauczaniu 
zdalnym, mieszanym i stacjonarnym 

 
23 i 25 marca 

godz. 17:00-19:30 

od 1 marca, 
godz. 10:00, 
do 19 marca, 
godz. 12:00 

 
ZIP 

szkolenia  
z obsługi narzędzi 
informatycznych 

 
10 sposobów wykorzystania Google Slides 

w edukacji zdalnej i stacjonarnej 

 
23 marca 

godz. 9:00 - 12:30 

od 1 marca 
godz. 10:00  
do 18 marca 
godz. 10:00 

 
ZIP 

 
szkolenia 

dydaktyczne 

 
Podróż w głąb siebie czyli świadomość  

i samoświadomość w uczeniu się 

25 marca  
godz. 10:00-12:30 

26 marca 
godz. 16:00-18:30 

od 01 marca 
godz. 10:00 

 do 23 marca 
godz. 10:00 

 
ZIP 



   
   

 

 
szkolenia 

menedżerskie 

Współpraca w zespole rozproszonym.  
Jak odnaleźć się w pracy na odległość  

i mieć więcej czasu dla siebie? 

 
26 marca 

godz. 9:00-12:30 

od 3 marca 
godz. 10:00 
do 24 marca 
godz. 10:00 

 
ZIP 

 

Powyższy harmonogram może ulec zmianie – zapraszamy do śledzenia informacji na www.zip.uw.edu.pl  

oraz w panelu „Informacje organizacyjne dla nauczycieli akademickich” na platformie www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl. 

http://www.zip.uw.edu.pl/
http://www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/

