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KURSY – semestr zimowy

IDEA EDUKACJI AKADEMICKIEJ I PROJEKTOWANIE

ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

TUTORING AKADEMICKI

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNYCH

https://cddit.ug.edu.pl/kurs4-2022/

https://cddit.ug.edu.pl/kurs1-2022/

• kurs dedykowany jest nauczycielom akademickim z co najmniej
5-letnim stażem, którzy chcą budować edukacyjny dialog Ucznia z Mistrzem

• 48 h kontaktowych + 30 h pracy własnej
• 1 grupa (X 2022-I 2023), 2 grupa (XI 2022-II 2023)

zapisy od 26.09 do 30.10
https://forms.office.com/r/VQBjivArpg

• kurs dedykowany jest poczatkującym nauczycielom akademickim,
z niewielkim doświadczeniem dydaktycznym, osobom, które dotąd nie 
uczestniczyły w szkoleniach z zakresu dydaktyki szkoły wyższej

• 12 h webinary + 18 h warsztaty
• od X do  XII 2022

zapisy od 3.10 do 7.10
https://forms.office.com/r/y6KagD5BYM

https://cddit.ug.edu.pl/kurs2-2022/
• kurs dedykowany jest nauczycielom akademickim, którzy

legitymują się doświadczeniem dydaktycznym
• 12 h webinary + 18 h warsztaty
• XII 2022-I 2023

zapisy od 14.11 do 18.11
https://forms.office.com/r/LhRUiFU67P

IDEA OF ACADEMIC TEACHING AND BASICS OF

TEACHING METHODOLOGY IN HIGHER EDUCATION
https://cddit.ug.edu.pl/kurs6-2022/

• training for academic teachers from abroad who took a position at the UG 
and who do not have much experience in teaching at the university level

• hybrid mode - 12 h online and 18 h onsite workshops
• XII 2022-III 2023

registration for course: October 3 – 7, 2022
https://forms.office.com/r/nSfEe7U9uc
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1) Zapisy na szkolenia realizowane w październiku: 26–30 września 2022r.

2) Zapisy na szkolenia realizowane od listopada do lutego: 3–7 października 2022r.

Wypalenie zawodowe – groźba czy nieuchronna konsekwencja 

chronicznego stresu w miejscu pracy? 1)

Narzędzia wykorzystywane do przygotowania prezentacji

i materiałów dydaktycznych 1)

Jak skutecznie aktywizować studentów podczas zajęć

w trybie stacjonarnym i zdalnym? 1)

Rubrics – tabele oceniania w dydaktyce akademickiej 1)

Aktywizacja studentów podczas zajęć metodą

Low Threshold Strategies 2)

Atrakcyjna dyskusja moderowana2)

Informacja zwrotna jako prezent dla studenta 2)

Genial – przygotuj genialne materiały do zajęć 2)

Trafny, rzetelny i obiektywny test – czyli jaki? 2)

ABC Portalu Edukacyjnego UG, czyli jak utworzyć

i przeprowadzić kurs e-learningowy 2)

Budowanie kontaktu i porozumienia w relacji nauczyciel-student 2)

Sztuka komunikacji – czyli jak być przekonującym

i wiarygodnym w przekazie 2)

Komunikacja z osobami aneurotypowymi

w dydaktyce akademickiej 2)

Potencjał z kieszeni: jak wykorzystać swój smartfon,

aby stworzyć niezapomniane zajęcia 2)
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SZKOLENIA METODY I NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE –
semestr zimowy

https://cddit.ug.edu.pl/kurs3-2022/

WEBINARY

https://cddit.ug.edu.pl/webinaria-2022/
Aktualne zapowiedzi webinarów
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