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Wysokiej jakości program podnoszący kompetencje młodej kadry dydaktycznej na Wydziale
Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Adresatem projektu jest 23-osobowe grono kadry dydaktycznej Wydziału Maszyn Roboczych i
Transportu PP.
Projekt obejmuje 3 główne ścieżki szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników dydaktycznych
WMRiT PP. Jest konsekwencją dążenia władz Wydziału do zapewnienia wysokiego poziomu
jakości kształcenia oraz wzbogacenie procesu dydaktycznego o elementy wykorzystujące
profesjonalne bazy danych. Cel szkoleń służy podniesieniu kompetencji osób uczestniczących w
edukacji na poziomie wyższym (stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia),odpowiadających
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Mając na uwadze powyższe szkolenia zostały
dobrane tak, aby odnosiły się do luk kompetencyjnych ustalonych w wyniku porównania potrzeb i
aktualnych możliwości osób realizujących dydaktykę na WMRiT PP. Projekt obejmuje: Szkolenia w
zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (SIUD) - ukierunkowane są na poprawianie
skuteczności uczenia studentów i motywowanie ich do twórczej pracy, Szkolenia w zakresie
umiejętności informatycznych (SUI) - ukierunkowane na zastosowanie nowoczesnych narzędzi
programowania, optymalizacji i symulacji wykorzystujących profesjonalne bazy danych w przyszłej
pracy zawodowej absolwentów WMRiT PP, Szkolenia w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku
obcym (SJO) - pozwalające podnieść biegłość i atrakcyjność prowadzenia zajęć w języku angielskim
oraz poszerzenie kadry prowadzącej zajęcia w języku obcym.
Taki zakres szkoleń przyczyni się do wyrównywania szans w rozwoju zawodowym, samorealizacji
pracowników dydaktycznych. Wartością dodaną projektu będzie wzrost jakości procesu
dydaktycznego na WMRiT, wpisujący się w strategie Wydziału i misję uczelni, a docelowo wzrost
zainteresowania ofertą dydaktyczną wydziału (kierunków: mechanika i budowa maszyn, transport
oraz lotnictwo i kosmonautyka poprzez wzrost odsetka chętnych na 1 miejsce abiturientów
starających się o przyjęcie na ww. kierunki studiów. Dalekosiężnym celem będzie stabilizacja w
obszarze zatrudnienia najlepszej młodej kadry na wydziale.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.dts.put.poznan.pl/powermloda-kadra/

