
   

 

Aktualne rekrutacje na szkolenia i kursy dla nauczycieli akademickich  

do 30 listopada 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 

szkolenia  
z kompetencji 

miękkich 

 
Praca w zespole i przywództwo w komunikacji 

podczas zajęć ze studentami 
 

 
8-9 listopada 

godz. 9:00-12:15 
ZIP 

 
 

Inicjatywa 
doskonałości – 

uczelnia badawcza 
 
 

Journal Editors (Springer Nature) 
 
 
 

Moduł I: 16 listopada,  
godz. 9.00-11.00 

Moduł II: 16 listopada,  
godz. 12.00-14.00 

Moduł III: 17 listopada,  
godz. 9.00-11.00 

IDUB 
 
 
 

szkolenia 
specjalistyczne 

 

Zarządzanie danymi badawczymi i prawne aspekty 
ich udostępniania 

 

 
18-19 listopada 

godz. 10:00-13:15 
 

IDUB 
 
 

szkolenia 
dydaktyczne 

 

Feedback czyli informacja zwrotna w dydaktyce 
(ewaluacja procesu dydaktycznego) 

 

 
22-23 listopada 

godz. 9:00-12:15 
 

ZIP 
 
 

szkolenia 
dydaktyczne 

 

Webquest jako metoda dydaktyczna doskonalenia 
umiejętności wyszukiwania, selekcji, weryfikacji i 

analizy informacji w sieci oraz zespołowego 
rozwiązywania złożonych problemów +OSINT 

 
24-25 listopada  
godz. 9:00-12:15 

ZIP 
 
 

szkolenia 
dydaktyczne 

 

 
Jak zaangażować biznes i instytucje publiczne do 

współpracy w ramach zajęć ze studentami? 
 

 
25 listopada 

godz. 9:00-12:15 
ZIP 

 
 

szkolenia 
specjalistyczne 

 

Prawo własności intelektualnej w kontekście 
dydaktyki i prowadzenia zajęć ze studentami 

 

29 listopada 
godz. 10:00-13:15 

1 grudnia 
godz. 10:00-12:30 

ZIP 
 
 

Inicjatywa 
doskonałości – 

uczelnia badawcza 
 

 

Academic Presentations (Springer Nature) 
 
 
 

Moduł I: 29 listopada,  
godz. 9:00-11:00  

Moduł II: 29 listopada, 
godz. 12:00-14:00  

Moduł III: 30 listopada,  
godz. 9:00-11:00 

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. 

 

W przypadku szkoleń z dopiskiem „Springer Nature”, po zalogowaniu się na platformie http://szkolenia-

rozwoj.uw.edu.pl/ prosimy o: 

1. wybranie kategorii „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (IDUB)” 

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 stronie  

https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl/. 

https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=839
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=839
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=826
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=837
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=837
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=840
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=840
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=838
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=838
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=838
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=838
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=841
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=841
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=842
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=842
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=834
http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/
http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/
http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/
https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl/

