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Załącznik do zarządzenia Rektora  
nr 8 z dnia 25 stycznia 2018 r. 

 

 

CEL KURSU „STUDIUM PEDAGOGICZNE” 

Celem kursu jest rozwijanie kompetencji dydaktycznych (w tym wybranych aspektów 

psychospołecznych) niezbędnych do efektywnego wykorzystywania zawodu 

nauczyciela akademickiego. 

 

ORGANIZACJA KURSU „STUDIUM PEDAGOGICZNE” 

1. Kurs jest jednosemestralny i obejmuje 45 godzin dydaktycznych. 

2. Kurs jest przeznaczony dla pracowników naukowo-dydaktycznych SGH,  

w szczególności o stażu na stanowisku nauczyciela akademickiego (asystent, 

adiunkt) poniżej 3 lat. 

3. Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie zaliczenia z poszczególnych 

modułów: 

1) dydaktyka dla nauczycieli akademickich – opracowanie konspektu 

pojedynczych zajęć; 

2) sztuka komunikacji – obecność i aktywny udział w zajęciach; 

3) organizacja procesu dydaktycznego w SGH – test w formie pisemnej; 

4) równość i różnorodność we współczesnym świecie (moduł e-learningowy)  

– test online. 

 

PROGRAM KURSU „STUDIUM PEDAGOGICZNE” 

 Liczba godzin 

1.  Dydaktyka dla nauczycieli akademickich: 25 

 1) składowe, projektowanie i ocena procesu dydaktycznego;  

 

2) projektowanie materiałów dydaktycznych; 
3) diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia (testy, egzaminy ustne 

i pisemne, portfolio, prezentacje, samoocena i ocena wzajemna 
studentów, ocena indywidualna i grupowa, ocenianie kształtujące); 

 

 4) procesy nauczania/uczenia się, ich rodzaje, funkcje i przebieg;  

 

5) specyfika edukacji dorosłych; 
6) zasady metodyczne przygotowania prac dyplomowych oraz ich 

recenzowania; 
7) nowoczesne formy i aktywizujące metody kształcenia, w tym 
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technologie informacyjne. 

2.  Sztuka komunikacji: 10 

 1) emisja głosu;  

 2) głos jako element budowania wizerunku;  

 3) sposoby wzmocnienia i budowania wytrzymałości głosu;  

 4) zasady komunikacji – werbalne i niewerbalne;  

 5) technika wystąpień publicznych i radzenia sobie z emocjami.  

3.  Organizacja procesu dydaktycznego w SGH: 6 

 1) Regulamin studiów w SGH;  

 2) jakość kształcenia w SGH:  

 
a) wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, 
b) kryteria oceny jakości przez Polską Komisję Akredytacyjną, 
c) system antyplagiatowy w SGH. 

 

4.  Równość i różnorodność we współczesnym świecie (moduł  
e-learningowy). 4 

 Razem: 45 
 

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Po zrealizowaniu kursu uczestnik będzie: Weryfikacja 

Wiedza 

znał i rozumiał: 

− W1 zasady projektowania i realizowania 
skutecznego procesu dydaktycznego; 

− W2 procesy nauczania/uczenia się – ich 
rodzaje, funkcje i przebieg; 

− W3 zasady i organizację procesu 
dydaktycznego wynikające z zapisów prawa, 
w tym przyjęte w SGH; 

− W4 zasady zapewniania jakości kształcenia  
w szkolnictwie wyższym obowiązujące w UE, 
Polsce i SGH;  

− W5 zasady metodyczne przygotowania prac 
dyplomowych oraz ich recenzowania; 

− W6 korzyści wynikające ze stosowania 
różnorodnych, w tym nowoczesnych metod, 
form i narzędzi nauczania/uczenia się. 

− Końcowy egzamin 
pisemny 

− Zadania praktyczne 
podczas zajęć 
warsztatowych  

Umiejętności 

potrafił: 

− U1 zaprojektować proces dydaktyczny dla 
określonego odbiorcy z uwzględnieniem 

− Końcowy egzamin 
pisemny 

− Zadania praktyczne 
podczas zajęć 
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specyfiki procesów nauczania/uczenia się; 

− U2 zastosować nowoczesne metody 
i narzędzia dydaktyczne oraz zaprojektować 
innowacyjne materiały dydaktyczne; 

− U3 dobrać odpowiednie metody weryfikacji 
do założonych efektów kształcenia, ocenić 
nakład pracy studenta potrzebny do ich 
osiągniecia;  

− U4 kreatywnie realizować cele dydaktyczne  
z wykorzystaniem różnorodnych form  
i nowoczesnych metod kształcenia; 

− U5 skutecznie komunikować się ze 
słuchaczami; 

− U6 dbać o prawidłowe nawyki w operowaniu 
głosem; 

− U7 właściwie i efektywnie korzystać  
z systemów wsparcia dydaktyki na uczelni. 

warsztatowych  

Kompetencje 
społeczne 

gotów do: 

− K1 dbałości o najwyższą jakość procesu 
dydaktycznego; 

− K2 stosowania w nauczaniu różnorodnych 
oraz nowoczesnych metod, form i narzędzi; 

− K3 weryfikacji i ciągłego doskonalenia 
posiadanych umiejętności dydaktycznych; 

− K4 akceptacji różnorodności poglądów 
słuchaczy wynikających z ich odmiennego 
kontekstu kulturowego, etnicznego, 
światopoglądowego, oraz rozwiązywania 
potencjalnych konfliktów wynikających z tej 
różnorodności.  

Ocena prowadzącego 
podczas dyskusji na 
zajęciach 
warsztatowych  

 


