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Załącznik nr 6c 
 

Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) na kursie dokształcającym 
 

A. Ogólny opis przedmiotu  
 

Nazwa pola 
 

Komentarz 

Nazwa przedmiotu  Nowoczesne metody pracy w grupach, odwrócona klasa, projekt 
edukacyjny / Modern methods of working in groups, reversed class, 
educational project 

Jednostka oferująca przedmiot Podmiot zewnętrzny 

Jednostka, dla której przedmiot 
jest oferowany 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Kod przedmiotu 1172- 

Kod ISCED 0114 

Liczba punktów ECTS 2 

Sposób zaliczenia Zaliczenie bez oceny 

Język wykładowy Język polski 

Określenie, czy przedmiot 
może być wielokrotnie 
zaliczany 

NIE 

Przynależność przedmiotu do 
grupy przedmiotów  

Kurs dokształcający w zakresie „Działania w zakresie kompetencji 
dotyczących innowacyjnych umiejętności dydaktycznych” 
Moduł kształcenia II (dedykowany pracownikom UMK ze stopniem 
naukowym doktora habilitowanego oraz profesora) 

Całkowity nakład pracy 
studenta/słuchacza studiów 
podyplomowych/uczestnika 
kursów dokształcających 

Liczba godzin kontaktowych: 30 
Praca indywidualna studenta: 
- samodzielne uczenie się i odrabianie zadań domowych: 10 godzin, 
- przygotowanie prezentacji 8 godzin, 
- przygotowanie się do zajęć zaliczeniowych: 4 godzin. 

Efekty kształcenia – wiedza W01 uczestnik sprawnie porusza się w problematyce nowoczesnych 
metod pracy w grupie [EK_W01] 
W02 zna specyfikę poszczególnych implementacji aktywnych form 
nauczania [EK_W02] 
W03 zna podstawowe pojęcia z zakresu prezentowanych, 
innowacyjnych metod edukacyjnych [EK_W03] 
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Efekty kształcenia – 
umiejętności 

U01 posiada umiejętność planowania i prowadzenia zajęć 
wykorzystujących nowoczesne metody pracy w grupie [EK_U01] 
U02 potrafi aktywizować studentów w trakcie prowadzonych przez 
siebie zajęć realizowanych w oparciu o wiedzę zdobytą w trakcie 
kursu [EK_U02] 
U03 potrafi prowadzić zajęcia dydaktyczne zmuszające studenta do 
działań kreatywnych [EK_U03] 
U04 potrafi dobrać odpowiednie dla charakteru prowadzonych zajęć 
zasady, metody dydaktyczne oraz sposoby oceniania [EK_U04] 

Efekty kształcenia – 
kompetencje społeczne 

K01 jest otwarty na wykorzystanie takich metod jak odwrócona 
klasa, projekt edukacyjny oraz innych rozwiązań w zakresie 
nowoczesnych metod pracy w grupach [EK_K01] 
K02 dostrzega własną kluczową rolę w stymulowaniu kreatywności 
studentów [EK_K02] 

Metody dydaktyczne Metoda kognitywno- komunikacyjna – z zastosowaniem rożnych 
mediów oraz urozmaiconych form pracy. 

Wymagania wstępne brak 

Skrócony opis przedmiotu Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty pragmatycznych zmian 
w podejściu do specyfiki edukacji. Przebudowany zostaje klasyczny 
paradygmat zakładający ustawienie nauczyciela w roli „mędrca”, z 
którego wiedzy i doświadczeń powinny korzystać uczniowie. Nowy 
wzorzec zakłada koncentrację na odbiorcy wiedzy, jego dynamicznie 
zmieniających się potrzebach i oczekiwaniach. Nauczyciel w tym 
przypadku stanowi rolę przewodnika, który dzięki posiadanym 
kompetencjom jest w stanie skutecznie przeprowadzić podopiecznych 
przez meandry wiedzy. Zrozumienie powyższych założeń stanowi 
swoistą „przepustkę” do zastosowania bardziej złożonych metod 
edukacyjnych pracy w grupach. 

Pełny opis przedmiotu Podstawowym zagadnieniem poruszanym w trakcie zajęć jest 
zastosowanie innowacyjnych metod pracy w grupach stymulujące 
uczestników do podnoszenia efektywności absorpcji wiedzy oraz 
rozwijania kreatywności. Zajęcia mają dostarczyć konkretniej wiedzy 
i umiejętności w zakresie zastosowania innowacyjnych koncepcji 
edukacyjnych, takich jak odwrócona klasa czy też projekt edukacyjny 
w codziennej pracy nauczyciela akademickiego. Zakłada się, iż 
przybliżenie specyfiki tych rozwiązań oraz uzyskiwanych efektów 
zachęci doświadczonych dydaktyków posiadających wypracowany 
warsztat do sięgnięcia po innowacyjne instrumentarium. Kolejnym 
ważnym aspektem poruszanym w ramach przedmiotu jest projekt 
edukacyjny. Uczestnicy zajęć zapoznają się z procesem budowy oraz 
koordynacji jego przebiegu. Omówione zostaną najważniejsze zalety 
tego rozwiązania oraz uwarunkowania jego poprawnego 
przeprowadzenia. 
Zakłada się, iż zasadność implementacji omawianych rozwiązań 
zostanie precyzyjnie omówiona, a prezentowane fakty będą poparte 
przykładami efektów uzyskiwanych przez wiodące zagraniczne 
jednostki edukacyjne, takie jak słynny Massachusetts Institute of 



 

 
 

 

Opisy przedmiotów są chronione prawem autorskim. 
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Technology, gdzie już w 2001 roku powstała pionierska inicjatywa 
OpenCourseWare. 

Literatura Bergmann J., Sams A., Flip Your Classroom: Reach Every Student in 
Every Class Every Day, 2012 
Honeycutt B., Flipping the College Classroom: Practical Advice from 
Faculty, 2016 
Magana S., Disruptive Classroom Technologies: A Framework for 
Innovation in Education, 2017 
Przyborowska B., Pedagogika innowacyjności: teorią a praktyką, 
2013 
Siemieniecki B., Pedagogika kognitywistyczna: studium teoretyczne, 
2013 
Talbert R., Bergmann J., Flipped Learning: A Guide for Higher 
Education Faculty, 2017 

Metody i kryteria oceniania Przygotowanie do zajęć (zapoznanie z materiałami umieszczonymi 
na platformie e-learningowej) [W01, W02, W03] 
Wykonanie zadań sprawdzających [U01, U02, U03, U04] 
Uczestnictwo w zajęciach [U01, U02, U03, U04, W01, W02, W03, 
K01, K02] 

Praktyki zawodowe w ramach 
przedmiotu 

n/d 

 
 

B) Opis przedmiotu i zajęć cyklu  
 
Nazwa pola Komentarz 

Cykl dydaktyczny, w którym 
przedmiot jest realizowany 

2017/18L, 2018/19Z, 2018/19L 

Sposób zaliczenia przedmiotu w 
cyklu 

Zaliczenie bez oceny 

Forma(y) i liczba godzin zajęć 
oraz sposoby ich zaliczenia 

30 godzin ćwiczeń 

Imię i nazwisko koordynatora/ów 
przedmiotu cyklu 

Prof. dr hab. Robert Karaszewski 

Imię i nazwisko osób 
prowadzących grupy zajęciowe 
przedmiotu 

Podmiot zewnętrzny 

Atrybut (charakter) przedmiotu Obowiązkowy dla uczestników modułu II 

Grupy zajęciowe z opisem i 
limitem miejsc w grupach 

6 grup po średnio 10 osób 
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Terminy i miejsca odbywania 
zajęć 

Zgodnie z ustalonym harmonogramem 

Liczba godzin zajęć 
prowadzonych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na 
odległość 

Liczba godzin przeprowadzonych zdalnie: w zależności od 
potrzeby – wszystkie materiały zamieszczone na platformie 
Moodle. 

Strona www przedmiotu - 

Efekty kształcenia, zdefiniowane 
dla danej formy zajęć w ramach 
przedmiotu 

j.w. 

Metody i kryteria oceniania danej 
formy zajęć w ramach 
przedmiotu 

j.w. 

Zakres tematów j.w. 

Metody dydaktyczne j.w. 

Literatura j.w. 
 
 


