
PIERWSZE SPOTKANIE 
CENTRUM TUTORÓW UG 

19 LISTOPADA 2015 
NOWY BUDYNEK NEOFILOLOGII  UG 
Godz. 17:00-20:00 



Witamy w Projekcie FID  
(edycja 2015/16) 

 Centrum Tutorów UG: nauczyciele nauczycielom.  

Projekt interdyscyplinarnej współpracy dydaktycznej tutorów 
akademickich UG w oparciu o metodę Design Thinking oraz jej 

aplikacja na zajęciach fakultatywnych i seminaryjnych ze 
studentami kierunków filologicznych ( obcych oraz polskiej), 
pedagogiki, geografii, gospodarki przestrzennej, gospodarki 
wodnej, geologii i oceanografii, biologii oraz zarządzania. 

 Numer zadania: 500-F603-S650-15-R4 



Plan spotkania 

1. WPROWADZENIE W KONCEPCJĘ I ZAŁOŻENIA  PROJEKTU 

2. PRZEDSTAWIENIE HARMONOGRAMU 

3. BUDŻET I SPOSÓB WYDATKOWANIA FUNDUSZU 

4. DYSKUSJA WSTĘPNA NA TEMAT TEGO, JAK FUNKCJONUJE 
TUTORING OBECNIE NA WF I WOIG LUB INNYCH WYDZIAŁACH 

5. USTALENIE FORMUŁY I TEMATYKI NASTĘPNEGO SPOTKANIA 

6. ROZPOZNANIE POTRZEB – ankieta związana z własną 
koncepcją mojej roli oraz planów w projekcie ( w tym 
finansowych) 



1. WPROWADZENIE W KONCEPCJĘ  
I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 



Nasze cele 

Okazja do wymiany poglądów, praktyk, metod pracy, 
wskazówek i rozwiązań dydaktycznych, które udoskonalają 
proces elitarnej, tutorskiej relacji między tutorem a studentem, 
promotorem pracy a seminarzystą, a także prowadzącym 
zajęcia fakultatywne a grupą.  

W ten sposób zamierzamy tworzyć określoną kulturę 
współpracy merytorycznej na rzecz podnoszenia jakości 
kształcenia studentów, opierając ją o projekt tzw. myślenia 
projektowego (metoda Design Thinking), która jest określonym 
sposobem planowania i realizacji obranych strategii działania  
w określonym celu. 



Design Thinking – Uniwersytet Stanforda 

 koncentracja na użytkowniku – zrozumienie jego 
uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb, 

 interdyscyplinarny zespół – spojrzenie na problem z wielu 
perspektyw, 

 eksperymentowanie i częste testowanie hipotez – 
budowanie prototypów i zbieranie feedbacku od 
użytkowników. 

 

W efekcie powstają rozwiązania, które są: 

 pożądane przez użytkowników, 

 technologicznie wykonalne, 

 ekonomicznie uzasadnione. 

 



Co ma wspólnego tutoring z firmą Apple? 

 Jednym z głównych  twórców  myślenia projektowego jest David M Kelley, profesor 
Uniwersytetu  Stanforda, późniejszy współzałożyciel biura projektowego IDEO, które przy 
pomocy Design Thinking kreuje nowe produkty i usługi dla takich firm jak Apple, 
Shimano czy GE. 

http://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/ 

 

http://www.ideo.com/
http://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/
http://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/
http://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/
http://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/
http://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/
http://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/
http://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/
http://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/
http://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/
http://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/
http://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/
http://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/
http://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/
http://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/


Podstawy merytoryczne 

 We współpracy generować nowe ciekawe innowacje dydaktyczne i procesy 
edukacyjne dostosowane do specyfiki danej dyscypliny studiów. W wyniku tych 
przemyśleń i pomysłów organizowane będą autorsko procesy dydaktyczne ze 
studentami, co w efekcie przyniesie ich podniesioną wydajność edukacyjną i 
wzrost autorefleksji oraz sprawczości, lepszą samoorganizację oraz wzrost 
badawczych i poznawczych kompetencji u studenta. 

 Metoda Design Thinking, realizowana w jak najbardziej spersonalizowanych 
edukacyjnie warunkach, pozwala na doskonalenie warsztatu edukacyjnego każdego 
studenta, niezależnie od studiowanej dyscypliny. 

 

  GDZIE ODNAJDZIEMY ECHA MYŚLENIA PROJEKTOWEGO W EDUKACJI? 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

 



David M Kelley o kreatywnej pewności siebie 

https://www.ted.com/talks/david_kelley_how_to_build_your_creative
_confidence?language=pl 
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2. HARMONOGRAM I STRUKTURA 
NASZYCH DZIAŁAŃ 



Harmonogram spotkań 

 planowane są cztery spotkania w roku akademickim 2015-16 

semestr  zimowy 

  19 listopada 2015 (Wydział Filologiczny) 

  28 stycznia 2016 (Wydział Oceanografii i Geografii) 

 

 

Rejestracja na spotkania online od 10 do 20 stycznia 

(link Konfeo.com) 

 

semestr  letni 

  marzec 

  maj 

 



Strona internetowa 

www.centrum-tutorow.ug.edu.pl 

 

http://www.centrum-tutorow.ug.edu.pl/
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Strona Centrum na Facebook’u 

https://www.facebook.com/Centrum-Tutor%C3%B3w-UG-
1654759134809739/?ref=bookmarks 
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3. BUDŻET I SPOSÓB JEGO 
WYDATKOWANIA  



Finanse 

1. organizacja cyklicznych 4 spotkań w roku akademickim 2015/16 tutorów akademickich 
(poczęstunek, materiały papiernicze, wydruk materiałów informacyjnych, koszty 
prowadzenia warsztatu) 
          2 000 zł 

2. kompletowanie Akademickiej Biblioteki Tutorskiej  
oraz promocja Centrum Tutorów (plakaty, materiały informacyjne, strona internetowa) 
          1 000 zł 

3. koszty wynikające z prowadzenia tutoriali 

 materiały biurowe  (papier, kserokopie do ankiet, zdjęcia itp.), 

 dofinansowanie publikacji studenckich, 

 wyjścia terenowe ze studentami w ramach np. ich projektu magisterskiego/dyplomowego, 

 zakup wyjątkowo potrzebnej książki / skryptu / dostępu do publikacji online itp., 

 warsztaty, 

 dofinansowanie do wspólnego z tutorem wyjazdu na Kongres Tutorski w czerwcu 2016, 

 inne 

          8 000 zł 

              _____________ 

               11 000 zł 



4. LET’S TALK! JAK FUNKCJONUJE 
OBECNIE TUTORING NA NASZYCH 
WYDZIAŁACH? 



Działamy ponad wydziałami 
 

 1. Tutoring na Wydziale Oceanografii i Geografii-  jak, ile osób ,  
w jakiej strukturze,  nowe szkolenia? 

 2. Nowe cykle na Wydziale Filologicznym: rekrutacja, studenci, 
doświadczenia, programy 

 3. Tutoring na Wydziale Nauk Społecznych, Zarządzania, Biologii.. – 
jakie przyjmuje formy? 

 GDZIE JESTEM TERAZ?  - ARKUSZ KOMPETENCJI TUTORSKICH PO 
MOICH WDROŻENIACH 



TUTORING NA WOiG 

 



TUTORING NA WOiG 

 rekrutacja X/XI 

 

 13 tutorów 

 11 studentów 
(13 zgłoszeń) 

 

PLANY 

 rekrutacja XI/XII 

 rekrutacja I/II 

Wyniki konkursu  1/PRK/POWER/3.1/2015 

Zindywidualizowane wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego studentów - tutoring 
akademicki i coaching 

 



TUTORING NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM ORAZ… 

http://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/49714/centrum_tutorow_ug
_nauczyciele_nauczycielom 
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5. MOJE OSOBISTE PLANY 
DYDAKTYCZNE - ROZPOZNANIE 



ROZPOZNANIE POTRZEB  

 Zgodnie ze schematem Design Thinking, sprecyzujmy 
naszą wizję działań dydaktycznych w wymiarze 
indywidualnym.  

 ANKIETA – MÓJ PLAN DZIAŁAŃ W CENTRUM 
TUTORÓW UG ( FINANSOWY I MERYTORYCZNY) 



Ankieta 

1. Propozycje tematów do dyskusji na kolejnych spotkaniach 

2. Zakładane koszty realizacji zajęć / planowane  wydatki  (wyszczególnić) 

 

3. Chciałabym / chciałbym wziąć udział w szkoleniu na temat 

4. Planuję udział w Kongresie Tutorskim (3-4 VI 2016r)  tak nie 

5. Będę uczestniczyła /uczestniczył w kolejnych spotkaniach w ramach Centrum Tutorów

         tak nie 

   

 



MOŻLIWOŚCI 



Program  Operacyjny  Wiedza  Edukacja  Rozwój  (PO WER) 

Działanie 3.4  - Zarządzanie w instytucjach 
szkolnictwa wyższego 

 Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni  

w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności 

informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami 

danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia 

dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją. 

 Minimalna wartość projektu: 50 tys. 

 2016 rok 

 

 



Studia międzyobszarowe 

 studia obejmujące co najmniej dwa obszary kształcenia i prowadzące do uzyskania 
dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów, prowadzonym w danej uczelni przez 
podstawową jednostkę organizacyjną, mającą uprawnienie do nadawania stopnia 
naukowego doktora w obszarze wiedzy związanym z tym kierunkiem 

 

 Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) 

 Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMP) 

 objęcie indywidualną opieką naukową studentów – TUTORZY 

 

Zadania TUTORA 

 pomoc w układaniu planu semestralnego, w tym dobór odpowiednich zajęć pod kątem 
zainteresowań studenta i realizowanych efektów kształcenia 

 konsultacja merytoryczna studenta w trakcie roku akademickiego 

 opieka merytoryczna, ocena i recenzja przygotowanej przez studenta pracy rocznej 

 pomoc w trudnych sytuacjach administracyjnych 



DZIĘKUJEMY 


