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PROGRAM KONFERENCJI
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organizowanej przez
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Auditorium Biologicum

Konferencja adresowana jest do pracowników i doktorantów Wydziału
Biologii UG. Celem konferencji jest podniesienie jakości kształcenia na
Wydziale poprzez stworzenie możliwości wymiany doświadczeń
nauczycieli akademickich w zakresie dydaktyki
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PIĄTEK, 5 kwietnia 2013
9.00 - Uroczyste otwarcie konferencji - prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

SESJA I: Wykłady konwersatoryjne (Auditorium Biologicum)

 9.10-9.50 - „Regulamin UG w kontekście prowadzenia zajęć dydaktycznych”
[Beata Michno]

 9.50-10.30 - Ocenianie. Egzaminatorzy i egzaminowani. Czego wymagać, jak
oceniać?” [gość specjalny]

10.30-10.40 - Przerwa kawowa

 10.40-11.20 - „Prawo autorskie w kontekście dydaktyki akademickiej”
Plagiat, udostępnianie prezentacji, programów, dokumentów studentom [Jakub
Szlachetko, Wydział Prawa i Administracji UG]

 11.20-12.00 - „Zmiany w systemie edukacji na II, III i IV etapie nauczania,
czyli jaką wiedzę i umiejętności posiada student rozpoczynający studia na
Wydziale Biologii” [Iwona Majcher]

12.00-12.20 - Przerwa kawowa

SESJA II: Warsztaty
(praca na własnym sprzęcie komputerowym z dostępem do Internetu, w celu
zainstalowania certyfikatów prosimy o kontakt: michal.gola@ug.edu.pl, C-137)

Grupy dyskusyjne (do wyboru, zgłoszenia do grup przyjmowane są do 18 marca):
 12.20 - 13.40 - „Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, ale ogniem,
który należy rozpalić”. Niekonwencjonalne metody w dydaktyce akademickiej:
jak „inaczej” prowadzić wykłady, ćwiczenia, seminaria. Prowadzący: Joanna
Mytnik-Ejsmont, Iwona Majcher
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 13.40 - 14.30 - „Poza ramy: kilka sposobów na niekonwencjonalne zajęcia”
Sposoby na to, co można zrobić, aby studenta zaintrygować, zaskoczyć, rozbawić,
a przez to zachęcić do aktywnego zdobywania wiedzy. Prowadzący: Wojciech
Glac

14.30 -14.40 - Przerwa kawowa

 14.40 - 15.30 - „Sylabus: puszka Pandory!”. Jak wygrać w (niełatwym) starciu
sylabus kontra prowadzący zajęcia. Prowadzący: Ryta Suska-Wróbel

 15.30 - 17.00 - „Pokolenie naszych studentów dorasta w systemie cyfrowych
środków przekazu”. Wykorzystanie multimediów i portali społecznościach
do przygotowania zajęć. Filmy, zdjęcia - gdzie szukać, jak archiwizować,
przycinać, konwertować. Prezi jako kreatywna alternatywa dla PowerPoint.
Zrzuty ekranu. Smartfon/tablet jako pomoc w przygotowaniu zajęć. Portale
społecznościowe jak źródło inspiracji wykładowcy (praca na darmowych
programach).

Prowadzący:

Joanna

Mytnik-Ejsmont,

Elżbieta

Grochocka,

Sławomir Nowak

Zapisy na poszczególne panele dyskusyjne (sesja II) trwają do 18 marca 2013. O
uczestnictwie w panelach decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane
są drogą elektroniczną: dokjom@univ.gda.pl. Można zapisać się do wszystkich lub
wybranych grup dyskusyjnych.
Każdy z uczestników Konferencji otrzyma materiały pokonferencyjne w formie
elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale w Konferencji.
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Wszelkie pytania można kierować na adres Organizatorów: dokjom@univ.gda.pl.
Więcej informacji na stronie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
www.biology.ug.edu.pl w zakładce WZdsJK lub po zeskanowaniu QR-kodu:
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