
                                            

 

 

KONFERENCJA   

„Przygotowanie i doskonalenie dydaktyczne nauczycieli akademickich jako element 

zapewniania jakości kształcenia”.   

 

Poznań | 25 października 2019 r. 

Miejsce: sala konferencyjna w budynku rektoratu UAM, ul. Wieniawskiego 1  

Cel: Celem konferencji jest dyskusja nad podnoszeniem jakości kształcenia w polskich 

szkołach wyższych poprzez inwestowanie w rozwój umiejętności dydaktycznych 

nauczycieli akademickich.  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Polsce, we 

współpracy z Zespołem Bolońskim KRASP i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu zaprasza na spotkanie, podczas którego zostanie podjęta ważna dla jakości 

kształcenia tematyka warsztatu dydaktycznego nauczycieli akademickich.  

Ustanowiony w 2010 r. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education 

Area) stwarza osobom uczącym się, nauczycielom oraz instytucjom oferującym kształcenie 

duże możliwości współpracy międzynarodowej i wzajemnego czerpania z doświadczeń 

innych. Możliwości te oferuje m.in. program Erasmus+, który jest istotnym narzędziem 

realizacji strategicznych założeń uczelni w zakresie umiędzynarodowienia.  

W programie Erasmus+ realizowane są projekty, które promują kształcenie zorientowane na 

studenta (student-centred learning) i aktywizujące metody nauczania, np. nauczanie na bazie 

realizacji projektu (project-based learning) czy na bazie rozwiązywania problemów 

badawczych (problem-based learning). Program Erasmus+ umożliwia pracownikom uczelni 

wyjazdy do zagranicznych ośrodków akademickich w celu prowadzenia zajęć ze studentami 

oraz w celach szkoleniowych. Dzięki temu nauczyciele szkół wyższych mogą podnosić swoje 

kompetencje dydaktyczne i wymieniać się doświadczeniami z kolegami i koleżankami z 

innych krajów.  

Zapraszamy Państwa do dyskusji nad tym, jak uczelnie mogą systemowo wspierać rozwój 

dydaktyczny swoich nauczycieli, a tym samym poprawiać atrakcyjność oferty programowej i 

wypełniać swoją misję wobec społeczeństwa. 

Uczestnicy: Konferencja jest adresowana do osób zainteresowanych wdrożeniem inicjatyw, 

które przyczynią się do lepszego przygotowania do pracy dydaktycznej nauczycieli 

akademickich. 

Koszty: Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu do 

i z Poznania ani ewentualnego zakwaterowania. 

http://www.ehea.info/
http://www.ehea.info/


PROGRAM 

10:30–11:00 Rejestracja uczestników  

11:00–12:45 

Powitanie uczestników przez organizatorów 

Wystąpienie 1  

Jakość kształcenia – wyzwania współczesności 

dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski, Politechnika Łódzka, Centrum Kształcenia 
Międzynarodowego  

Wystąpienie 2 
Rozwijanie kompetencji społecznych a jakość kształcenia – refleksje z 
realizacji projektu DASCHE (Development, assessment and validation of 
social competences in higher education - Kształtowanie, weryfikowanie i 
walidowanie kompetencji społecznych w szkolnictwie wyższym) 
dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH 

Wystąpienie 3  

Jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wspiera kandydatów na 
stanowiska dydaktyczne w nabyciu właściwych kompetencji? Sposoby 
monitorowania i podnoszenia umiejętności dydaktycznych przez 
nauczycieli akademickich na UAM. 

dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu  

Dyskusja z uczestnikami konferencji. 

12:45–13:30 Przerwa obiadowa 

13:30–15:00 

Wystąpienie 4 

Kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w świetle 
doświadczeń ekspertów PKA 

prof. dr hab. Dariusz Dolański, Uniwersytet Zielonogórski 

Przykłady podnoszenia kompetencji dydaktycznych 

a) stosowanych w uczelniach polskich 

b) stosowanych w uczelniach zagranicznych (w oparciu o 
doświadczenia z wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych w 
programie Erasmus+) 

Przedstawiciele uczelni, którzy są gotowi podzielić się doświadczeniem i 
zaprezentować stosowane u siebie lub zdobyte podczas wizyt w 
zagranicznych uczelniach rozwiązania proszone są o zaznaczenie 
odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.  

Dyskusja z uczestnikami konferencji.  

Podsumowanie konferencji – dr hab. Ewa Chmielecka, Przewodnicząca 
Zespołu Bolońskiego KRASP 

Rejestracja uczestników na konferencję poprzez stronę:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FRSE-KRASP 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FRSE-KRASP

