
   

 

Aktualne rekrutacje na szkolenia i kursy dla nauczycieli akademickich  

do 30 kwietnia 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 
specjalistyczne 

 
Emisja głosu dla wykładowców 

8 i 15 kwietnia 
godz. 13:00-16:15 

 
ZIP 

szkolenia 
specjalistyczne 

 
Prawne aspekty udostępniania danych badawczych 

8 kwietnia  
godz. 11:00-14:15 

 
IDUB 

szkolenia  
z obsługi narzędzi 
informatycznych 

Aplikacje Quizlet, Kahoot i Socrative jako 
uzupełnienie zajęć zdalnych i stacjonarnych 

8 i 9 kwietnia 
godz. 10:00-12:30 

 
ZIP 

szkolenia 
menedżerskie 

Współpraca w zespole rozproszonym. Jak odnaleźć 
się w pracy na odległość i mieć więcej czasu dla 

siebie? 

9 kwietnia 
godz. 9:00-12:30 

 
ZIP 

szkolenia 
specjalistyczne 

Ochrona danych osobowych, a zajęcia prowadzone 
w formie zdalnej 

12 kwietnia  
godz. 10:00-14:00 

 
ZIP 

szkolenia  
z obsługi narzędzi 
informatycznych 

10 sposobów wykorzystania Google Slides w 
edukacji zdalnej i stacjonarnej 

14 kwietnia 
godz. 9:00-12:30 

 
ZIP 

szkolenia  
z kompetencji 

miękkich 

Warsztat umiejętności międzykulturowych 
przydatnych w pracy w zespołach badawczych 

15-16 kwietnia 
godz. 10:00-13:15 

 
IDUB 

szkolenia  
z obsługi narzędzi 
informatycznych 

Jak aktywizować studentów online? Kreatywne 
sposoby na prace domowe i zaliczeniowe dzięki 

aplikacjom i serwisom mobilnym 

15 kwietnia 
godz. 9:00-12:30 

 
ZIP 

szkolenia 
dydaktyczne 

Wykorzystanie elementów grywalizacji/ gamifikacji  
w dydaktyce – wyzwania i możliwości 

17 kwietnia 
godz. 10:00-15:00 

 
ZIP 

szkolenia 
specjalistyczne 

 
Emisja głosu dla wykładowców 

22 i 29 kwietnia 
godz. 17:00-20:15 

 
ZIP 

 
szkolenia językowe 

 
English for Researchers B2 (1) 

od 24 kwietnia do 27 lipca 
wtorki  

w godz. 11:30-13:00 

 
IDUB 

szkolenia  
z obsługi narzędzi 
informatycznych 

Zajęcia online na platformie Google Classroom. 
Praktyczne dodatki i zaawansowane 

funkcjonalności 

27-28 kwietnia 
godz. 10:00-13:30 

 
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. 

https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=584
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=596
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=575
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=575
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=533
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=533
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=533
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=592
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=592
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=587
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=587
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=591
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=591
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=586
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=586
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=586
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=585
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=585
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=599
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=600
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=590
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=590
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=590
http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=112
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=112
http://www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/

