
   

 

Aktualne rekrutacje na szkolenia dla nauczycieli akademickich  

do 19 grudnia 2020 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 

szkolenia z obsługi 
narzędzi 

informatycznych 
 

 

Interaktywne prezentacje i przekaz wizualny 
przy wykorzystaniu serwisów webowych i 

aplikacji 

11 grudnia g. 9:00-13:30 

od 23 listopada 
g. 10:00 

do 8 grudnia  
g. 10:00 

szkolenia z obsługi 
narzędzi 

informatycznych 

 

Egzaminy pisemne i ustne  
– przygotowanie do sesji 

9 i 10 grudnia 
g. 16:30-18:00 

od 24 listopada 
 do 7 grudnia 

g. 12:00 
 

szkolenia 
dydaktyczne 

Odwrócona klasa jako metoda w pracy 
zdalnej/mieszanej i stacjonarnej 

12 grudnia 
g. 10:00-13:15 

od 23 listopada 
 g. 10:00 

do 9 grudnia  
g. 12:00 

 

szkolenia  
z kompetencji 

miękkich 

 

Techniki i aplikacje wspierające 
produktywność osobistą i zarządzanie sobą  

w czasie – warsztat inspiracyjny 

14 grudnia, g. 9:00-12:30 

od 27 listopada  
g. 10:00  

do 10 grudnia  
g. 10:00 

 

szkolenia z obsługi 
narzędzi 

informatycznych 

 
 

Google Classroom dla początkujących 14 i 16 grudnia 
g. 10:00-13:15 

od 2 grudnia  
g. 10:00 

do 10 grudnia 
g. 12:00 

szkolenia  
z kompetencji 

miękkich 
 

Inteligencja emocjonalna w pracy Wykładowcy 
 

 

15-16 grudnia 
g. 11:00-14:30 

od 23 listopada  
g. 12:00 

do 11 grudnia  
g. 12:00 

szkolenia z obsługi 
narzędzi 

informatycznych 

Aplikacje Quizlet, Kahoot i Socrative jako 
uzupełnienie zajęć zdalnych i stacjonarnych 

17 i 18 grudnia 
g. 10:00-13:30 

od 3 grudnia  
g. 10:00  

do 14 grudnia 
 g. 12:00 

 
szkolenia 

dydaktyczne 

 
Testowanie i ocenianie postępów w nauce  

w pracy zdalnej ze studentami 
18 grudnia g. 16:45-19:15 
19 grudnia g. 10:00-12:30 

od 27 listopada  
g. 10:00 

do 15 grudnia  
g. 12:00 

 

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/

