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Szanowni Państwo, 

 

gorąco zapraszamy do udziału szkoleniu pn. „Budowanie programu nauczania opartego na 

efektach kształcenia” 

 

Warsztaty realizowane będą w formie 1 spotkania trwającego 5 h dydaktycznych.  

 

Uczestnikom przyznane zostanie 8 punktów edukacyjnych w ramach programu NESTOR. 

 

W trakcie kursu dowiecie się Państwo m.in.: 

- jak formułować efekty kształcenia? 

- jak dobierać metody oceniania do założonych efektów kształcenia? 

- czym różnią się efekty kształcenia od treści nauczania? 

 

W przebiegu spotkania będzie Państwo także mieli okazję stworzyć sylabus dla 

realizowanych przez siebie zajęć, przedmiotu lub modułu. 

 

Terminy spotkań: 

 

Edycja 26: 27.02.2020 r. godz. 9:00-13:00 

Edycja 27: 03.03.2020 r. godz. 9:00-13:00 

Edycja 28: 26.03.2020 r. godz. 9:00-13:00 

 

Miejsce: Podanie zostanie w późniejszym terminie  

 

Zapisu na szkolenia można dokonać w systemie WISUS, zakładka SYSTEMY --> POLAT --

> PROGRAM. Platforma pOLAT otworzy się w nowym oknie. Następnie w zakładce 

Courses na platformie pOLAT należy wybrać: 

„Zapisy na warsztaty "Budowanie programu nauczania opartego na efektach kształcenia"” 

 

Uwaga na Edycję 20 i 21 zapisu można dokonać WISUS, zakładka SYSTEMY --> 

POLAT --> PROGRAM. Platforma pOLAT otworzy się w nowym oknie. Następnie w 

zakładce Courses na platformie pOLAT należy wybrać: 

Dni Jakości UMP 2019 - II edycja - zapisy na warsztaty i dalej „Zapisy na warsztaty 

"Budowanie programu nauczania opartego na efektach kształcenia" 

 

 

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo 

wypełniony i dostarczony do Biura Projektu: Formularz Osobowy Uczestnika a także 

Oświadczenie uczestnika (do pobrania ze strony www UMP w ogłoszeniu o naborze). 
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Termin zgłaszania do udziału w szkoleniu: 

Edycja 26: 27.02.2020 r. godz. 9:00-13:00 do 17.02.2020 r. 

Edycja 27: 03.03.2020 r. godz. 9:00-13:00 do 24.02.2020 r. 

Edycja 28: 26.03.2020 r. godz. 9:00-13:00 do 16.03.2020 r. 

 

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i 

konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego  i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00 

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem nestor@ump.edu.pl 

lub Biuro Projektu nkuzniak@ump.edu.pl, tel. 61 854 60 41 (ul. Fredry 10, p. 143) 
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