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Forma zajęć
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4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
4.1. Cele przedmiotu (z uwzględnieniem formy zajęć)
- zapoznanie doktorantów z nowoczesnymi technikami prowadzenia zajęć i przygotowywania materiałów
dydaktycznych,
- przygotowanie do wykorzystywania nowoczesnych technik komunikacyjno-informacyjnych w procesie
kształcenia.
- kształtowanie aktywnej postawy we drażaniu innowacyjnych metod i technik kształcenia akademickiego
4.2. Treści programowe (z uwzględnieniem formy zajęć)
1.
Znaczenie modernizacji warsztatu dydaktycznego nauczycieli w kształceniu zawodowym – innowacyjne
metody i środki nauczania.
2.
Charakterystyka wybranych metod – metoda tekstu przewodniego, metoda projektu edukacyjnego, metoda
webquest, metoda Flipped classrom, metoda peer learning, metoda e- learning, metoda blended learning, metoda
M-learning, Coaching
3.
Czynniki warunkujące komunikowanie się w procesie dydaktycznym.

4.
Narzędzia możliwe do zastosowania w edukacji wspomaganej technologią informacyjno-komunikacyjną.
5.
Przygotowanie i zaprezentowanie własnego projektu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem
innowacyjnych metod i technik kształcenia.

Efekt

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia

Student, który zaliczył przedmiot

w zakresie WIEDZY:
W01 Opisuje nowatorskie technologie, metody i techniki prowadzenia zajęć i ich efektywność
K_W08
w osiąganiu celów kształcenia
W02 Charakteryzuje zasady i czynniki warunkujące komunikowanie się w procesie
K_W08
dydaktycznym
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:
U01 przygotowuje konspekt/ scenariusz do zajęć dydaktycznych na uczelni z zastosowaniem
K_U10
nowatorskich metod i technik
U02 zastosowuje innowacyjne metody i techniki kształcenia w projektowaniu zajęć
K_U10
dydaktycznych w zakresie własnej specjalności
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu poszerzania kompetencji naukowych, K_K02
zawodowych i dydaktycznych
4.4. Sposoby weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia
Sposób weryfikacji (+/-)
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(jakie?)*
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*niepotrzebne usunąć

ćwiczenia (C)*

wykład (W)

4.5. Kryteria oceny stopnia osiągnięcia efektów kształcenia
Forma
Ocena
Kryterium oceny
zajęć
co najmniej 50% i nie więcej, niż 60% łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania
3
ponad 60% i nie więcej, niż 70% łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania
3,5
ponad 70% i nie więcej, niż 80% łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania
4
ponad 80% i nie więcej, niż 90% łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania
4,5
ponad 90% łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania
5
1.Uczestnictwo w ćwiczeniach – minimum 50%
3
2. Student potrafi wymienić i omówić innowacyjne metody oraz środki nauczania w uczelni wyższej,
w tym medycznej.
3. Student potrafi przygotować i zaprezentować konspekt/ scenariusz do zajęć dydaktycznych z
zastosowaniem innowacyjnych metod i technik zgodnie z wymogami metodologicznymi oraz
związanymi z komunikowaniem w dydaktyce uzyskując w ocenie 50-59 pkt
3,5

1.Uczestnictwo w ćwiczeniach –minimum 60%,
2. Student potrafi wymienić i omówić innowacyjne metody oraz środki nauczania w uczelni wyższej,
w tym medycznej oraz dokonać ich interpretacji w zakresie przygotowania się do zajęć dydaktycznych
na poziomie przedmiotu
3..Student potrafi przygotować i zaprezentować konspekt/ scenariusz do zajęć dydaktycznych z
zastosowaniem innowacyjnych metod i technik zgodnie z wymogami metodologicznymi oraz
związanymi z komunikowaniem w dydaktyce uzyskując w ocenie 60-69 pkt

4

4,5

5

1.Uczestnictwo w ćwiczeniach – minimum 70%,
2 . Student potrafi wymienić i omówić innowacyjne metody oraz środki nauczania w uczelni
wyższej, w tym medycznej oraz dokonać ich interpretacji w zakresie przygotowania się do zajęć
dydaktycznych na poziomie przedmiotu i modułu.
3..Student potrafi przygotować i zaprezentować konspekt/ scenariusz do zajęć dydaktycznych z
zastosowaniem innowacyjnych metod i technik zgodnie z wymogami metodologicznymi oraz
związanymi z komunikowaniem w dydaktyce uzyskując w ocenie 70-79 pkt
1.Uczestnictwo w ćwiczeniach – minimum 80%,
2. Student potrafi wymienić i omówić innowacyjne metody oraz środki nauczania w uczelni
wyższej, w tym medycznej oraz dokonać ich interpretacji w zakresie przygotowania się do zajęć
dydaktycznych na poziomie przedmiotu, modułu, programu studiów.
3..Student potrafi przygotować i zaprezentować konspekt/ scenariusz do zajęć dydaktycznych z
zastosowaniem innowacyjnych metod i technik zgodnie z wymogami metodologicznymi oraz
związanymi z komunikowaniem w dydaktyce uzyskując w ocenie 80-89 pkt
1.Uczestnictwo w ćwiczeniach – minimum 90%,
2. Student potrafi wymienić i omówić innowacyjne metody oraz środki nauczania w uczelni wyższej,
w tym medycznej oraz dokonać ich interpretacji w zakresie przygotowania się do zajęć dydaktycznych
na poziomie przedmiotu, modułu, programu studiów, cyklu kształcenia.
3..Student potrafi przygotować i zaprezentować konspekt/ scenariusz do zajęć dydaktycznych z
zastosowaniem innowacyjnych metod i technik zgodnie z wymogami metodologicznymi oraz
związanymi z komunikowaniem w dydaktyce uzyskując w ocenie 90-100pkt

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA
Kategoria
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE NAUCZYCIELA
/GODZINY KONTAKTOWE/
Udział w wykładach*
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach*

Obciążenie studenta
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
15

10

15

10

10

15

10

15

Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym*
Inne (jakie?)*
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/
Przygotowanie do wykładu*
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium*
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium*
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa*
Opracowanie prezentacji multimedialnej*
Inne (jakie?)*

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN

PUNKTY ECTS za przedmiot
*niepotrzebne usunąć

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot w danym roku akademickim)
............................................................................................................................
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