IV Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „IDEATORIUM”
16–17 czerwca 2016 r.
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, Kampus UG, ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk
Organizator: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
Już po raz czwarty mamy przyjemność zaprosić nauczycieli szkół wyższych, doktorantów, kadrę
zarządzającą w obszarze dydaktyki akademickiej, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami
kształcenia na ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”.
„Ideatorium” to forum służące wymianie doświadczeń, pomysłów i poglądów dotyczących kształcenia
akademickiego, a także czerpaniu inspiracji i motywacji do działania w obszarze dydaktyki akademickiej.
Podczas „Ideatorium” każdy z uczestników Konferencji może przez 10 minut zaprezentować swoje
plany, przemyślenia lub sprawdzone metody stosowane podczas przygotowania i prowadzenia zajęć
dydaktycznych lub innych projektów wspierających kształtowanie kompetencji studentów.
Udział w Konferencji może być bierny lub czynny:
 WYSTĄPIENIE ustne w sesjach „Ideatorium” (10-minutowe plus dyskusja) – do 30 kwietnia 2016 r.
 PLAKAT – zgłoszenia przez formularz on-line, do 15 maja 2016 r.
Koszt uczestnictwa (udział czynny i bierny): I termin: 30 kwietnia br. - 150 zł / II termin: 31 maja br. - 180 zł.

16 czerwca 2016 r. (czwartek)

PROGRAM

9.30 Otwarcie Konferencji
10.00 - 10.45 Wykład otwarcia
10.45 - 11.00 Przerwa kawowa
11.00 - 12.45 Ideatorium (sesja I) - krótkie wystąpienia uczestników Konferencji
12.45 - 13.00 Przerwa kawowa
13.00 - 14.45 Ideatorium (sesja II) - krótkie wystąpienia uczestników Konferencji
14.45 - 15.15 Lunch
15.15 - 16.00 Sesja plakatowa
16.00 - 17.30 Debata: Tradycja czy nowoczesność? - czy dydaktyka akademicka powinna
podążać za trendami czy pozostać wierna tradycji?
Eksperci: prof. dr hab. Joanna Rutkowiak (Uniwersytet Gdański), dr hab. Anna Sajdak
(Uniwersytet Jagielloński),dr Błażej Sajduk (Wyższa Szkoła Europejska).
17.30 Zdjęcie rodzinne uczestników Konferencji
od 19.00 Nieformalne forum wymiany myśli przy kolacji i ognisku

17 czerwca 2016 r. (piątek)
9.30 - 11.15 Ideatorium (sesja III) - krótkie wystąpienia uczestników Konferencji
11.15 - 11.30 Przerwa kawowa
11.30 - 13.00 Debata: Nauczyciel czy naukowiec? - czy można być jednocześnie dobrym
naukowcem i dobrym nauczycielem?
Eksperci: prof. dr hab. Jarzy Bołałek (ekspert boloński, Uniwersytet Gdański), dr Tomasz
Cecot (University of Southampton), mgr Piotr Kowzan (Uniwersytet Gdański, Nowe
Otwarcie Uniwersytetu).
13.00 - 13.15 Przerwa kawowa
13.15 - 14.45 Warsztaty: Nie samą grywalizacją człowiek żyje – o wykorzystaniu gier w nauczaniu.
Mgr inż. Bartosz Muczyński (Akademia Morska w Szczecinie, Stowarzyszenie E-learningu
Akademickiego)
14.45 - 15.15 Lunch
15.15 - 16.45 Warsztaty: Doskonalenie umiejętności profesjonalnych nauczyciela akademickiego.
Dr Bartłomiej Kurzyk (Uniwersytet Łódzki)
16.45 - 17.00 Przerwa kawowa
17.00 - 18.30 Warsztaty: Metoda "case study" jako alternatywa dla tradycyjnej dydaktyki
akademickiej. Mgr Aleksandra Antonik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
18.30 Zamknięcie Konferencji
www.ideatorium.ug.edu.pl ∣ e-mail: ideatorium@ug.edu.pl ∣ tel. 693 745 236

