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Osoby prowadzące Kurs – w realizacji Kursu mogą uczestniczyć dodatkowe osoby oprócz osoby 

zgłaszającej. W przypadku większej liczby osób prowadzących Kurs, prosimy o podanie ich danych.  

Obszar tematyczny – zgodnie z regulaminem UO SGGW Kursy odbywają się w jednym z pięciu 

obszarów tematycznych: przyroda, żywność i żywienie, człowiek i technika, ekonomia i 

społeczeństwo, języki obce. 

Cel kursu – główna idea kursu  

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, warsztaty.  

Opis kursu – opis materiału realizowanego na poszczególnych blokach 3 godzinnych (1-2 

zdania/punkty). 

Liczba godzin kursu – w edycji wiosna 2014 możliwa jest realizacja kursów w wymiarze 15-30 

godzin. Przewidywane są bloki 3 godzinne. 

Maksymalna liczebność grupy – maksymalna liczba uczestników, która będzie pozwalała na sprawną 

realizację zamierzonych treści programowych. 

Niezbędne pomoce dydaktyczne – np. sala komputerowa, rzutnik multimedialny itd. 

Zgoda na wykorzystanie zasobów wydziałowych/katedralnych – w przypadku potrzeby korzystania 

ze sprzętu specjalnego, odczynników, laboratoriów itp. niezbędne jest wcześniejsze uzyskania zgody 

na to kierownika jednostki. Proszę wpisać: zgoda udzielona (na jakich zasadach?), brak zgody, nie 

dotyczy. 

Korzyści dla uczestników Kursu – wiedza, umiejętności jakie mają zdobyć uczestnicy, informacje, 

które zachęca ich do uczestnictwa w tym Kursie. 

Weryfikacja wiedzy uczestnika – dla osób chętnych Kurs kończy się sprawdzianem wiedzy, 

pozwalającym zdobyć certyfikat ukończenia Kursu. Należy podać w jaki sposób ta wiedza będzie 

weryfikowana: pisemnie, testowo, ustnie,  poprzez przygotowanie i prezentacje projektu itp.  

Informacje dla Zespołu Programowego uzasadniające realizacje danego Kursu – wszelkiego rodzaju 

informacje, które mają uzasadnić wybór przez Zespół Kursu do realizacji, znaczenie tematu, 

zapotrzebowanie wśród Słuchaczy na daną tematykę, doświadczenie w prowadzeniu podobnych 

szkoleń, zdobyte nagrody itd. 

Informacje o Wykładowcy na stronę internetową – w przypadku wyboru Kursu do realizacji, 

przekazane przez Wykładowcę informacje na swój temat zostaną zamieszczone na stronie UO 

SGGW. 

Preferowane terminy Kursów – dokładne dni i godziny Kursów będą konsultowane po wybraniu 

Kursu do realizacji, chodzi o wstępne deklaracje.  

Dodatkowe materiały (nieobligatoryjnie) – wszelkiego rodzaju materiały mogące wpłynąć na opinie 

Zespołu Programowego dotyczącą Kursu: gotowy konspekt zajęć, przykładowa prezentacja 

multimedialna, zapis video/audio prowadzonych wcześniej zajęć, dodatkowe informacje o 

Wykładowcy itp.  


