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W okresie od lipca 2017 r. do marca 2019 r. realizujemy w Uczelni projekt „Nabycie innowacyjnych 

kompetencji dydaktycznych przez kadrę naukowo-dydaktyczną w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu”. Jest to działanie, na które 

otrzymaliśmy finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.  

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników uczelni w zakresie: 

-  innowacyjnych metod w procesie nauczania, tj. wykorzystywania ich do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych z zastosowaniem form aktywizujących, rozwijających kompetencje w zakresie pracy 

zespołowej, kierowania twórczym rozwojem studentów,  

-  zarządzania informacją w dydaktyce z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office 365, 

-  wykorzystania profesjonalnych baz bibliotecznych w dydaktyce,  

-  innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, w tym projektowania multimedialnych materiałów 

dydaktycznych, 

-  innowacyjnych metod dydaktycznych, w tym projektowania i prowadzenia kursów online,  

-  prowadzenia dydaktyki w języku obcym (dla wybranych osób). 

Projekt realizowany jest w Uczelni w okresie od 01.07.2017 r. do 31.03.2019 r., przy czym zajęcia 

dla pracowników odbywać się będą od lutego do września 2018 r. Projektem objętych będzie 

30 pracowników kadry dydaktycznej, z czego 10 osób z najlepszą znajomością j. angielskiego objętych 

zostanie szkoleniem w pełnym wymiarze (304 godziny, 6 modułów), a pozostałe 20 osób – w wymiarze 

229 godzin (5 modułów). Zajęcia grupowe odbywać się będą głównie w środy w godz. 08:00-15:30. 

Uczestnicy projektu nie będą prowadzić w tym czasie zajęć dydaktycznych.  



Osoby biorące udział w projekcie powinny być nauczycielami akademickimi i realizować zajęcia 

dydaktyczne z wykorzystaniem nabytych umiejętności w semestrze zimowym 2018/2019 oraz przez 

kolejne 4 semestry, minimum 15 godzin dydaktycznych w semestrze (mogą być to zajęcia online).  

Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie. Formularz rekrutacyjny można wypełnić i przesłać 

mailem na adres i.racka@pwsz.kalisz.pl do 25 stycznia 2018 r. 

Spotkanie organizacyjne dla zakwalifikowanych do projektu Pracowników odbędzie się 1.02.2018 r.  

 

 

 

Z poważaniem 

 

Kierownik Projektu 

Izabela Rącka 
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