
   

 

Aktualne rekrutacje na szkolenia dla nauczycieli akademickich do 26 marca 2021 r. 

 

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

 

Prosimy też o zwrócenie uwagi na terminy rekrutacji.  

Szczegółowe zasady rekrutacji różnią się w zależności od źródła finansowania. 

 

Kategoria Temat Terminy szkolenia Terminy 
rekrutacji 

Źródło 
finansowania 

 
szkolenia 

dydaktyczne 

Wykorzystanie elementów 
grywalizacji/gamifikacji w dydaktyce  

– wyzwania i możliwości 

18 marca 
godz. 17:00-19:30 

20 marca 
godz. 10:00-12:30 

od 1 marca 
godz. 10:00 
do 16 marca 
godz. 12:00 

 
ZIP 

szkolenia  
z kompetencji 

miękkich 

 
Budowanie konstruktywnej relacji 

Wykładowca-Student – szanse i zagrożenia 

 
22-23 marca 

godz. 11:00-14:30 

od 1 marca 
godz. 10:00, 
do 18 marca 
godz. 12:00 

 
ZIP 

 
szkolenia 

dydaktyczne 

 
Ocenianie kształtujące w nauczaniu 
zdalnym, mieszanym i stacjonarnym 

 
23 i 25 marca 

godz. 17:00-19:30 

od 1 marca, 
godz. 10:00, 
do 19 marca, 
godz. 12:00 

 
ZIP 

szkolenia  
z obsługi narzędzi 
informatycznych 

 
10 sposobów wykorzystania Google Slides 

w edukacji zdalnej i stacjonarnej 

 
23 marca 

godz. 9:00 - 12:30 

od 1 marca 
godz. 10:00  
do 18 marca 
godz. 10:00 

 
ZIP 

 
szkolenia 

dydaktyczne 

 
Podróż w głąb siebie czyli świadomość  

i samoświadomość w uczeniu się 

25 marca  
godz. 10:00-12:30 

26 marca 
godz. 16:00-18:30 

od 01 marca 
godz. 10:00 

 do 23 marca 
godz. 10:00 

 
ZIP 

 
szkolenia 

specjalistyczne 

 
Marketing wyników badań 

 
25 marca 

godz. 11:00-14:15 

od 15 marca 
godz. 10:00 
do 22 marca 
godz. 12:00 

 
IDUB 

 

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 na www.zip.uw.edu.pl  

i inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl oraz w panelu „Informacje organizacyjne dla nauczycieli akademickich” na platformie 

www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl. 
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