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REKRUTACJA 
 

Zapraszamy pracowników Instytutu Nauk o Polityce do udziału szkoleniach mających na celu 

poprawę kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Szkolenia będą realizowane w 

ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej 

jakości kształcenia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”. Cykl szkoleniowy obejmuje trzy 

spotkania o następującej tematyce:  

1. Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym;  

2. Wykorzystanie nowych mediów, narzędzi informatycznych i baz edukacyjnych w procesie 

kształcenia studentów;  

3. Prezentacje w procesie kształcenia studentów.  

 

Szkolenia kierowane są głównie do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych 

zatrudnionych na stanowiskach asystentów i adiunktów. Szczegółowe zasady udziału w szkoleniach 

określa Regulamin**.  

Planowany termin szkoleń: I szkolenie - grudzień 2019 r., II szkolenie – styczeń 2020 r., III szkolenie – 

luty 2020 r.  

Miejsce i czas szkoleń: szkolenia będą odbywały się w Instytucie Nauk o Polityce; każde ze szkoleń 

obejmuje 10 godzin dydaktycznych.  

Termin rekrutacji: 3.12.2019 do 10.12.2019 (do godz. 12:00) 

Zasady przesyłania zgłoszeń: 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zobowiązane są do wypełnienia formularza 

rekrutacyjnego zamieszczonego na stronie projektu: http://wer-ur.pl/, a następnie jego 

wydrukowanie w kolorze i dostarczenie do Koordynatora projektu w Instytucie Nauk o Polityce – dr 

Anny Kołomycew. Formularze prosimy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce pokój nr 

325, z adnotacją: POWER-dydaktyka.  

Informacji na temat szkoleń udziela Koordynator projektu w Instytucie Nauk o Polityce – dr Anna 

Kołomycew tel. 17 872 11 63. 

http://wer-ur.pl/
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Uwaga!  

*Liczba miejsc ograniczona.  

**Regulamin udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Jednolity Program 

Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” w Instytucie Nauk o Polityce jest dostępny na stronie projektu 

oraz u Koordynatora projektu w Instytucie Nauk o Polityce.  

***Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach dydaktycznych zobowiązuje do obecności na wszystkich 

trzech szkoleniach. Nie ma możliwości zgłoszenia się na wybrane szkolenie.  

 

 


