
   

 

Szkolenia dla nauczycieli akademickich w październiku 2020 r. 

(wersja z dnia 17 września 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 i grupę, dla której realizowane jest szkolenie. 

 

Kategoria Temat Terminy szkolenia Terminy rekrutacji Grupa 

Szkolenia  
menedżerskie 

 

Wyzwania liderskie 
 i style przywództwa 

 

30 września  
– 1 października 

10:00-13:30 

od 21 września 
godz. 10:00  

do 25 września 
godz. 12:00   

 
kadra 

zarządzająca 

Szkolenia  
z kompetencji 

miękkich 
 

Budowanie konstruktywnej relacji 
Wykładowca-Student – szanse i zagrożenia 

 

 
1-2 października 

10:00-13:30 

od 21 września 
godz. 10:00 

do 25 września 
godz. 12:00 

 
kadra 

dydaktyczna 

Szkolenia  
dydaktyczne 

 

Projektowanie angażujących zadań online 
dla studentów (praca z tekstem) - studium 

przypadku cz I 
 

1 i 5 października 
17:00-19:15 

od 22 września 
godz. 10:00 

do 28 września 
godz. 10:00 

 
kadra 

dydaktyczna 
 

Szkolenia  
dydaktyczne 

 

Kształcenie hybrydowe jako nowa formuła 
prowadzenia zajęć akademickich 

 

7-8-9 października 
15:00-18:15 

od 28 września 
godz. 10:00 

do 2 października 
godz. 12:00 

 
kadra 

dydaktyczna 

Szkolenia  
z kompetencji 

miękkich 
 

Wstęp do zagadnień komunikacji 
bezpośredniej i on-line z wielokulturową 

grupą studentów i studentek 
 

8-9 października 
10:00-13:15 

od 21 września 
godz. 10:00 

do 2 października 
godz. 12:00 

 
kadra 

dydaktyczna 

Szkolenia  
dydaktyczne 

 

Testowanie i ocenianie postępów w nauce  
w pracy zdalnej ze studentami 

 

 
9 października 
13:30-18:30 

od 21 września 
godz. 10:00 

do 2 października 
godz. 12:00 

 
kadra 

dydaktyczna 

Szkolenia  
dydaktyczne 

 

Odwrócona klasa jako metoda w pracy 
zdalnej/ mieszanej i stacjonarnej 

 

 
10 października 

10:00-13:15 

od 21 września 
godz. 10:00 

do 6 października 
godz. 10:00 

 
kadra 

dydaktyczna 

Szkolenia 
z kompetencji 

miękkich 
 

Emocje i stres – jak nimi zarządzać  
w sytuacji zmiany i pracy zdalnej? 

 

 
12-13 października 

9:30-12:45 

od 23 września 
godz. 10:00 

do 7 października 
godz. 10:00 

 
kadra 

dydaktyczna 

 
Szkolenia 

dydaktyczne 
 

CLIL (zintegrowane nauczanie języka i 
przedmiotu), „scaffolding” i aktywne nauczanie, 
czyli jak sprawić, żeby nasze zajęcia literackie w 

języku obcym były bardziej zrozumiałe, 
interesujące i przyjemne dla studentów 

 
12 października 

17:00-20:15 

2 października 
godz. 10:00 

do 8 października 
godz. 10:00 

dedykowane 
nauczycielom 

języków 

Szkolenia  
z narzędzi 

informatycznych 
 

Google Meet w praktyce – ćwiczenia 
 
 

 
13 października 

16:45-20:00 

od 21 września 
godz. 10:00  

do 6 października 
godz. 12:00 

 
kadra 

dydaktyczna 



   

 

Szkolenia  
z narzędzi 

informatycznych 
 

Przegląd podstawowych aplikacji  
w nauczaniu zdalnym 

 

13-14-15 
października 
16:30-19:30 

od 25 sierpnia 
godz. 15.00  

do  7 października 
godz. 12.00 

 
kadra 

dydaktyczna 

Szkolenia  
dydaktyczne 

 

Mediacja w procesie kształcenia językowego 
(uczenie się, nauczanie i ocenianie) 

 

15 października 
12:00-17:00 

5 października 
godz. 10:00 

do 12 października 
godz. 10:00 

dedykowane 
nauczycielom 

języków 

Szkolenia  
specjalistyczne 

 

Ochrona danych osobowych, a zajęcia 
prowadzone w formie zdalnej – zagadnienia 

podstawowe 
 

 
19 października 

12:00-15:15 

24 września 
godz. 10:00 

do 12 października 
godz. 10:00 

 
kadra 

dydaktyczna 

 

 

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/

