
   

 

Aktualne rekrutacje na szkolenia i kursy dla nauczycieli akademickich  

do 31 maja 2021 r. 

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 

Program  
"Młodzi dydaktycy" 

 

Jaki model kompetencyjny dla dydaktyków na 
początku kariery akademickiej? 

 

29 kwietnia  
godz. 9:00-12:15 

 

ZIP 

Program  
"Młodzi dydaktycy" 

 

Jaki model kompetencyjny dla dydaktyków na 
początku kariery akademickiej? 

 

5 maja 
godz. 13:00-16:15 

ZIP 

szkolenia 
specjalistyczne 

 
Emisja głosu dla wykładowców 

 

7 i 14 maja 
godz. 17:00-20:15 

ZIP 

Program  
"Młodzi dydaktycy" 

 

Jaki model kompetencyjny dla dydaktyków na 
początku kariery akademickiej? 

 

10 maja 
godz. 10:00-13:15 

ZIP 

szkolenia 
dydaktyczne 

Projektowanie i prowadzenie zajęć metodą 
warsztatową - szkolenie trenerskie (I) 

10 maja, godz. 14:00-17:30 
17 maja, godz. 14:00-17:30 
20 maja, godz. 9:00-12:30 

24 maja, godz. 14:00-17:30 
26 maja, godz. 9:00-12:30 

31 maja, godz. 14:00-17:30 

 
 

ZIP 

szkolenia z obsługi 
narzędzi 

informatycznych 

Zdalne egzaminy pisemne i ustne  
– przygotowanie do sesji 

 
10-11 maja 

godz. 9:00-11:30 
 

 
ZIP 

szkolenia  
z kompetencji 

miękkich 

Techniki i aplikacje wspierające produktywność 
osobistą i zarządzanie sobą w czasie  

– warsztat inspiracyjny 

13 maja 
godz. 9:00-12:30 

ZIP 

szkolenia z obsługi 
narzędzi 

informatycznych 

Interaktywne prezentacje i przekaz wizualny przy 
wykorzystaniu serwisów webowych i aplikacji 

14 maja 
godz. 9:00-13:30 

ZIP 

szkolenia z obsługi 
narzędzi 

informatycznych 

Zajęcia online na platformie Google Classroom. 
Praktyczne dodatki i zaawansowane 

funkcjonalności 

19-20 maja 
godz. 10:30-14:00 

ZIP 

szkolenia z obsługi 
narzędzi 

informatycznych 

Narzędzia GSuite przydatne w pracy zespołów 
badawczych: GMail i dodatki,  

Dysk i Dokumenty Google oraz Witryny Google 

20 i 27 maja 
godz. 16:45-18:15 

29 maja 
godz. 10:00-11:30 

 
IDUB 

szkolenia z obsługi 
narzędzi 

informatycznych 

Zdalne egzaminy pisemne i ustne  
– przygotowanie do sesji 

25-26 maja 
godz. 10:00-12:30 

ZIP 

szkolenie 
dydaktyczne 

Sylabus w dydaktyce akademickiej  
– dla początkujących 

27 maja 
godz. 15.00-19.00 

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. 
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