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Cele przedmiotu 

Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych na uczelni z wykorzystaniem 

nowoczesnych metod i technik kształcenia 

Wymagania wstępne 

W1 - podstawowa wiedza na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych, toku i metod ich 

prowadzenia zgodne z tematem i celem, zastosowania środków dydaktycznych. 

W2 - znajomość elementarnej terminologii używanej w pedagogice i zastosowania w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych. 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 

WIEDZA 

Student ma wiedzę na temat 

- metod prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym wykorzystujących nowe technologie 

- zasad dobierania metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych do zakładanych celów 

kształcenia 

- podstawowych możliwości i ograniczeń wykorzystania środków ICT w edukacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

Student  

- posiada umiejętności związane z metodyką prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni 

- potrafi przygotować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne w sposób poprawny 

metodologicznie i z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia  

- potrafi dobierać metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych do zakładanych celów, 

zapewniające klarowność i poprawność merytoryczną przekazywanych treści oraz służące 

aktywizacji poznawczej osób uczących się 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 

Student  

- ma świadomość ciągłego doskonalenia się w zakresie metodyki prowadzenia zajęć 

dydaktycznych  

- potrafi samodzielnie planować własny rozwój oraz inspirować rozwój innych osób 

- postępuje zgodnie z zasadami i normami etycznymi w pracy pedagogicznej. 

Metody dydaktyczne 

Zajęcia praktyczne, metody aktywizujące, prezentacja. 

Treści programowe przedmiotu 

Przygotowanie zajęć i realizacja zajęć: 

Zgodność przekazywanych treści z programem (sylabusem) przedmiotu 

Adekwatność i jasne sprecyzowanie tematu do celów zajęć 

Wykorzystanie pomocy dydaktycznych, środków audio-wizualnych 

Klarowność i poprawność merytoryczna przekazywanych treści 

Sposób i umiejętność przekazywania wiedzy, aktywność słuchaczy podczas zajęć 

Wykorzystanie wiedzy studentów przekazanej w poprzednim okresie nauki 

Punktualność rozpoczęcia i zakończenia zajęć 

Kształcenie i doskonalenie umiejętności praktycznych 

Kształcenie i doskonalenie umiejętności formalnych (rozumowanie, analizowanie) 

Kończenie zajęć podsumowaniem utrwalającym zdobytą wiedzę 

Ewaluacja zajęć 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

Obserwacja, rozmowa końcowa ze słuchaczami, ankieta ewaluacyjna.  

Kryteria oceniania: cena ciągła (bieżące przygotowanie studentów do zajęć i ich aktywność), 



ocena z projektów, zadań i materiałów przygotowanych przez studentów. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

M. S. Knowles, E. F. Holton III, R. A. Swansona, Edukacja dorosłych, Warszawa: PWN, 

2009. 

M. Kostera, Agnieszka Rosiak, Nauczyciel akademicki: zajęcia dydaktyczne : jak je 

prowadzić, by... , Gdańsk 2008. 

Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny pod red. M. Wójcickiej, 

Warszawa 2001. 

Literatura uzupełniająca przedmiotu Metodyka pracy nauczyciela akademickiego. 

Ćwiąkała-Małys, A. Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie 

akademickim, Wrocław 2010. 

A. Nowakowska-Krystman, M. Piotrowska-Trybull, T. Majewski, Motywowanie studentów - 

jak poprawić skuteczność nauczycieli i uczelni, Akademia Obrony Narodowej, 2008. 

U. Schrade (red.), Dydaktyka szkoły wyższej: wybrane problemy, Warszawa: Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010. 

M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim, Fundacja Promocji i 

Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2006 lub tychże, E-edukacja – analiza 

dokonań i perspektyw rozwoju, Warszawa 2009. 

Kulesza M., Kafara, M. (red.), W obliczu nowych wyzwań. Dylematy młodej kadry 

akademickiej, Łódź 2010. 

Piekarski J., Urbaniak-Zając, D. (red.), Innowacje w edukacji akademickiej, Łódź 2010. 

Utworzenie: 2019-11-25 11:37 sloyola 

Modyfikacja: 2019-11-25 11:37 sloyola 

Weryfikujący: Rynio Alina (memor) - 2019-11-26 09:47 Zaakceptowane 

 


