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W 2007 r. Uniwersytet Zielonogórski wziął udział w
konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na organizację studiów podyplomowych dla
nauczycieli w zakresie ICT, języka obcego oraz drugiego przedmiotu, a także szkolnego doradcę zawodowego – projekty współﬁnansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Projekty, które wygrały w konkursie zostały przygotowane i zrealizowane w Pionie Prorektora ds. Jakości
Kształcenia przez Dział ds. Organizacji Kształcenia przy
ścisłej współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydziałem Humanistycznym,
Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Pedagogiki,
Socjologii i Nauk o Zdrowiu.
Mentorem obu projektów była prof. Wielisława
Osmańska-Furmanek, a koordynatorem mgr Edyta
Wysocka. W konkursie oceniano zarówno koncepcję
merytoryczną i metodyczną, możliwości i doświadczenia zespołu w zakresie prowadzenia edukacji wyższej
i specjalistycznej. Oceniano przygotowanie kadry dydaktycznej i innowacyjność programów nauczania oraz
stosowanych metod.
Realizacja projektów trwała w okresie od maja 2007
roku do czerwca 2008 roku. Kwota środków pozyskanych na realizację projektów wyniosła 3 188 200 zł.
Nabór na studia podyplomowe cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji przyjęto 460 słuchaczy na
studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu ICT, języków obcych oraz drugiego
przedmiotu i 228 słuchaczy na studia podyplomowe szkolny doradca zawodowy.
Studia podyplomowe dla nauczycieli z
zakresu ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu miały na celu przygotowanie czynnych zawodowo nauczycieli
do nauczania drugiego przedmiotu oraz
korzystania z technologii informacyjnych
i podniesienia stopnia znajomości języka
obcego. Studia obejmowały 3 semestry i
prowadzone były w zakresie:
• Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej – kierownikiem tego modułu studiów podyplomowych był dr Tomasz
Ratajczak.
• Informatyki – kierownik modułu studiów
podyplomowych dr Zbigniew Skowroński.
• Języka polskiego – kierownik modułu studiów podyplomowych dr Cezary
Piątkowski.
• Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
– kierownik modułu studiów podyplomowych dr Grażyna Gajewska.
• Przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego – kierownik modułu studiów podyplomowych
mgr Maciej Wieliczko.
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Przygotowania pedagogicznego do nauczania języka niemieckiego – kierownik modułu studiów podyplomowych dr Tadeusz Zuchewicz.
• Techniki – kierownik modułu studiów podyplomowych prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz.
• Wiedzy o społeczeństwie – kierownik modułu studiów podyplomowych dr Bogumiła Burda.
Nauczanie w zakresie studiów podyplomowych szkolny doradca zawodowy, prowadzone było przez Uniwersytet Zielonogórski przy współudziale Uniwersytetu
w Białymstoku. Studia były adresowane do nauczycieli
i pracowników oświaty. Miały na celu przygotowanie ich
do pełnienia roli doradcy zawodowego. Kierownikiem
tych studiów podyplomowych był prof. Zdzisław Wołk.
Do realizacji zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych w obu projektach zaangażowano 256 pracowników naukowo-dydaktycznych. Łącznie zajęcia zostały
przeprowadzone dla 11 grup wykładowych i 38 grup
ćwiczeniowych.
Zrealizowano 1284 godzin wykładów, 11 563 godzin
ćwiczeń, 1505 godzin zajęć e-learningowych. Łącznie
przeprowadzono 14 352 godzin.
Elementem wspólnym dla wszystkich kierunków były
zajęcia z zakresu technologii informacyjnych i języków
obcych, które zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu technik nauczania na odległość. Moduł e-learningowy, jego koncepcja dydaktyczna i techniczna opracowana została przez pracowników Katedry Mediów i
Technologii Informacyjnych pod kierownictwem prof.
Marka Furmanka. Dodatkowo opracowano i uruchomiono forum dyskusyjne, które umożliwiło stały kontakt
słuchaczy z wykładowcami.
Przy współpracy z Lubuskim Ośrodkiem Badań Społecznych przeprowadzono 2-etapową ewaluację mającą na celu bieżącą ocenę prowadzenia zajęć oraz uzyskanie informacji, jakie są oczekiwania słuchaczy tego
rodzaju studiów.
W ramach projektów wydano następujące publikacje:
- Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży prof.
Zdzisław Wołk;
•

OTWARCIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
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ZAKOŃCZENIE OSTATNIEJ EDYCJI PROJEKTÓW

Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela pod red. prof. Marka Furmanka;
- Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela dr
Jacek Jędryczkowski.
Uniwersytet Zielonogórski nawiązał owocną współpracę z Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Łódzkim w celu formalno-merytorycznego nadzoru przy realizacji kształcenia na
kierunku technika, prowadzonym na w/w uczelniach.
Uniwersytet Zielonogórski bierze udział w konkursach
Ministerstwa Edukacji Narodowej od 2005 r. pierwsza
edycja studiów podyplomowych dla nauczycieli z woj.
lubuskiego i woj. wielkopolskiego, która rozpoczęła się
w listopadzie 2005 r., umożliwiła wypromowanie ab-
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solwentów studiów podyplomowych dla nauczycieli w
zakresie ICT, języka obcego oraz drugiego przedmiotu
i z zakresu szkolny doradca zawodowy. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji przyjęto wóczas łącznie 834
osoby. Pozyskano środki ﬁnansowe w kwocie 2 647
947 zł. Zajęcia prowadzono w 10 grupach wykładowych
i 45 grupach ćwiczeniowych. Łącznie odbyło się 1 006
godzin wykładów i 11 266 godzin ćwiczeń. Przeprowadzono też 3 860 godzin kształcenia na odległość. Uniwersytet Zielonogórski jako członek konsorcjum powołanego dla potrzeb prowadzenia studiów podyplomowych
współpracował z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Łódzkim, Akademią
Pedagogiczną w Krakowie i Uniwersytetem
w Białymstoku.
Uczestnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego w tego typu przedsięwzięciach
umożliwiło szersze spojrzenie na kształcenie nauczycieli, poszerzyło ofertę edukacyjną naszej uczelni. Na potrzeby słuchaczy studiów podyplomowych, w celu
podniesienia jakości prowadzonych zajęć,
ze środków pozyskanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego, zakupiony został
sprzęt komputerowy. Między innymi zestawy komputerowe, drukarki, projektory multimedialne, które pozwoliły zmodernizować
laboratoria komputerowe i językowe itd. W
styczniu 2008 r. na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji uroczyście
otwarto w obecności JM Rektora prof. dr
hab. Czesława Osękowskiego pracownię
komputerową stworzoną dla potrzeb kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych.
Środki pozyskane w wyniku uczestnictwa w
projektach umożliwiły tez zakup materiałów
biurowych.
W dniu 20 kwietnia 2008 r. w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych
zrealizowanych w ramach dwóch projektów
studiów podyplomowych dla nauczycieli w
zakresie ICT, języka obcego oraz drugiego
przedmiotu i szkolnego doradcy zawodowego. W obecności Prorektora ds. Jakości
Kształcenia prof. Wielisławy Osmańskiej-Furmanek i Dziekanów wręczono certyﬁkaty uczestnictwa i świadectwa ukończenia słuchaczom studiów podyplomowych.
Ostatnia edycja wypromowała 688 absolwentów-nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Podsumowując oba projekty w obu
edycjach należy podkreślić duży zasięg i
znaczną dynamikę prowadzonych działań
związanych z zarządzaniem i realizacją
procesu kształcenia. Odnotować należy
dobre przygotowanie materiałów i mediów
dydaktycznych, możliwość prowadzenia
empirycznych badań naukowych, które
zaowocują kolejnymi publikacjami, wzbogacenie bazy i infrastruktury edukacyjnej.
O zasięgu projektów niech świadczą dwa
parametry – budżet ponad 5 mln 800 tysięcy złotych oraz przeszkolenie ponad 1500
słuchaczy.
Koordynator projektów mgr Edyta Wysocka
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