
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. 

 

 

 

Beata Mikołajczyk 



 
 
 

Przygotowanie przyszłych nauczycieli akademickich 
– dobrych dydaktyków: 

 
 
 

 

• Kształcenie w Szkole Doktorskiej 

 

• Konkursy uwzględniające umiejętności nauczania 



Kształcenie w Szkole Doktorskiej UAM 



Kształcenie umiejętności dydaktycznych w Szkole 
Doktorskiej 
 
• Moduł I  - JA jako osoba ucząca się/ucząca innych (doskonalenie 

umiejętności uczenia się i nauczania) 

• Moduł II - JA w kontekście rozwoju osobistego – kompetencje 
autokreacyjne 

• Moduł III -  JA w kontekście rozwoju zawodowego 

• Modul IV – Emisja głosu 

• Moduł V – dydaktyka szczegółówa 

 



Moduł I JA jako osoba ucząca się/ucząca innych (doskonalenie 
umiejętności uczenia się i nauczania) 
 

Wybrane zagadnienia procesu uczenia się i nauczania 

Cele: 

• wspieranie doktorantów w budowaniu świadomości roli zawodowej 
oraz świadomości istnienia różnych teorii kształcenia 
konstytuowanych przez poszczególne paradygmaty;  

• rozwijanie ich motywacji do doskonalenia siebie w kontekście wyzwań 
roli zawodowej ujętej w kategoriach: samoświadomego 
profesjonalisty i refleksyjnego praktyka 

 



Moduł I - JA jako osoba ucząca się/ucząca innych (doskonalenie 
umiejętności uczenia się i nauczania) 
 

Zagadnienia  

 

• Praca w grupie 

• Nauczanie/uczenie się przez działanie.  

• Praca metodą projektową w praktyce akademickiej 

• Praca ze studentem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

 



Moduł II - JA w kontekście rozwoju osobistego – kompetencje 
autokreacyjne 

 
Wprowadzenie II:  Wprowadzenie w problematykę rozwoju 
osobistego 

Cele:  

Wprowadzenie doktorantów w tematykę dotyczącą rozwoju osobistego 
w kontekście współczesnej wiedzy psychologicznej, która pokazuje 
korzyści z samodzielnej pracy nad rozwojem kompetencji osobistych. 
Podczas wykładów zostanie przybliżony cel podjęcia takiego wysiłku i 
znaczenie pracy nad rozwojem osobistym w kontekście jakości swojego 
życia i sukcesów w karierze zawodowej. 

 



Moduł II - JA w kontekście rozwoju osobistego – kompetencje 
autokreacyjne 
 

3 warsztaty: 

 

1. Motywacja i motywowanie w kontekście rozwoju osobistego  

2. Zarządzanie sobą w czasie – podstawy efektywności osobistej 

3. Niedyrektywne formy wspierania rozwoju osobistego. Coaching, 
tutoring, mentoring w pracy akademickiej  

 

 

 



Moduł III  JA w kontekście rozwoju zawodowego 

 

Wprowadzenie  III:  Praca, zawód, kariera w cyklu życia 
człowieka 

Cele: 

• przekazanie wiedzy i wzbudzenie refleksji na temat cyklu 
życia zawodowego człowieka, warunków konstrukcji 
współczesnych karier oraz możliwości stymulowania rozwoju 
zawodowego jednostki 

 



Moduł III  JA w kontekście rozwoju zawodowego 

3 warsztaty  

 

1. Uwarunkowania i dylematy zawodu nauczycielskiego 

2. Narzędzia i techniki w zarządzaniu rozwojem zawodowym 

3. Przedsiębiorczość w rozwoju kariery 

 

 

 



Doskonalenie umiejętności dydaktycznych 

 

Warsztaty dydaktyczne UAM 

 

#dydaktycznyponiedziałekUAM 









Dalsze działania (początek w roku 2019/20) 

 

 

• Research based learning 

• Project based learning 

• Tutoring  

 



 

 

Dziękuję za uwagę! 


