
   
  

 

Aktualne rekrutacje na szkolenia i kursy dla nauczycieli akademickich  

do 30 września 2021 r. w ramach programu ZIP. 

W celu rejestracji na wybrane szkolenie należy kliknąć w podlinkowany tytuł szkolenia. 

Szczegółowe zasady rekrutacji różnią się w zależności od źródła finansowania. 

 

Kategoria Temat Terminy szkolenia/ kursu Źródło 
finansowania 

szkolenia 
dydaktyczne 

Ocenianie kształtujące w nauczaniu zdalnym, 
mieszanym i stacjonarnym 

 

4 i 11 września 
godz. 10:00-12:30 

 
ZIP 

szkolenia 
dydaktyczne 

Odwrócona klasa jako metoda w pracy 
zdalnej/mieszanej i stacjonarnej 

 

6 września 
godz. 9:00-12:30 

 
ZIP 

szkolenia 
dydaktyczne Aktywne metody kształcenia w szkole wyższej 

 

8-9 września 
godz. 9:00-12:15 

 
ZIP 

szkolenia z 
kompetencji 

miękkich 

Stosowanie własnych zalet charakteru w pracy 
dydaktycznej 

 

9, 13 i 20 września  
godz. 9:00-13:00 

 
ZIP 

szkolenia 
dydaktyczne 

Generacja „Z” - jak uczyć i motywować nowe 
pokolenie studentów 

 

11 i 18 września 
godz. 9:00-12:15 

 
ZIP 

szkolenia 
specjalistyczne 

Prawo własności intelektualnej w dydaktyce  
i prowadzeniu zajęć ze studentami 

 

16 września 
godz. 10:00-13:15 

 
ZIP 

szkolenia 
dydaktyczne 

Dwutorowe nauczanie: proces edukacyjny oparty 
na procesie grupowym 

 

16-17 września 
godz. 9:00-13:00 

 
ZIP 

szkolenia z obsługi 
narzędzi 

informatycznych 

Trening technik interaktywnych wykorzystywanych 
podczas zajęć dydaktycznych 

 

17 i 24 września 
godz. 9:00-12:15 

 
ZIP 

szkolenia z 
kompetencji 

miękkich 
Zarządzanie stresem wsparte zaletami charakteru 

 

22, 24 i 29 września 
godz. 9:00-13:00 

 
ZIP 

szkolenia z obsługi 
narzędzi 

informatycznych 

Tablice wirtualne oraz narzędzia do pisania  
i rysowania odręcznego na zajęciach stacjonarnych 

i zdalnych 

29 września 
godz. 10:00-15:00 

 
ZIP 

szkolenie 
dydaktyczne Facylitacja w dydaktyce akademickiej 

 

29-30 września 
godz. 15:45-19:00 

 
ZIP 

 

 

Jeśli link nie działa, 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. 
 

Powyższy harmonogram może ulec zmianie – zapraszamy do śledzenia informacji w panelu  

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

https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=788
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=788
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=789
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=789
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=778
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=781
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=781
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=791
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=791
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=786
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=786
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=783
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=783
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=779
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=779
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=782
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=790
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=790
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=790
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=780
http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=112
http://www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/

