
   

 

Aktualne rekrutacje na szkolenia i kursy dla nauczycieli akademickich w marcu 2023 r. 

W celu rejestracji na wybrane szkolenie należy kliknąć w podlinkowany tytuł szkolenia. 

Szczegółowe zasady rekrutacji różnią się w zależności od źródła finansowania. 

 

Kategoria Temat 
Terminy szkolenia/ 

kursu 
Źródło 

finansowania 
Tryb 

szkolenia z obsługi 
narzędzi informatycznych 

Inferential Statistics using IBM SPSS 
(Intermediate) 

środy  
w godz. 12:30-14:00 

od 22 lutego  
do 7 czerwca  

IDUB online 

szkolenia z obsługi 
narzędzi informatycznych 

Kurs statystyki opisowej i metod statystycznych 
z wykorzystaniem pakietu SPSS – poziom 

średnio zaawansowany 

środy  
w godz. 15:00-17:30 

od 22 lutego  
do 26 kwietnia 

IDUB online 

szkolenia naukowe 
Zarządzanie danymi badawczymi i prawne 

aspekty ich udostępniania 
1-2 marca 

godz. 17:00-20:15 
IDUB online 

szkolenie z kompetencji 
miękkich 

Komunikacja interkulturowa: Kraje Europejskie 
vs. Kraje Azjatyckie (w tym Kaukaz Płd.) 

2 marca 
godz. 10:00 - 12:15 

ZIP online 

szkolenie z kompetencji 
miękkich 

Komunikacja w międzynarodowych zespołach 
badawczych 

3 i 10 marca 
godz. 09:00-12:15 

IDUB online 

szkolenia językowe English for Researchers B2(2)  

poniedziałki 
w godz. 09.45-11:15 

od 6 marca  
do 26 czerwca 

IDUB online 

szkolenia językowe English for Researchers C1(3)  

poniedziałki 
w godz. 11.30-13:00 

od 6 marca  
do 26 czerwca 

IDUB online 

szkolenia językowe 
English for Effective Communication with 

international students C1 

poniedziałki 
w godz. 08:00-09:30 

od 6 marca  
do 26 czerwca 

ZIP online 

https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1307
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1307
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1304
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1304
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1304
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1325
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1325
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1340
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1340
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1341
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1341
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1349
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1350
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1353
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1353


   

 

szkolenia językowe English as a Medium of Instruction EMI 

wtorki 
w godz. 09:00-10:30 

od 7 marca 
do 27 czerwca  

ZIP online 

szkolenia językowe English for Researchers C1(2) 

środy 
w godz. 09:15-10:45 

od 8 marca 
do 21 czerwca 

IDUB online 

szkolenia językowe English for Researchers B2(2)  

środy 
w godz. 11:00-12:30 

od 8 marca 
 do 21 czerwca 

IDUB online 

szkolenia językowe 
English for Effective Communication with 

international students B2 

środy 
w godz. 12:45-14:15 

od 8 marca  
do 21 czerwca 

ZIP online 

szkolenia z kompetencji 
miękkich 

Kryzysy psychiczne- zaburzenia lękowe. 
Sposoby komunikowania się ze studentami z 

zaburzeniami lękowymi 

9 marca 
godz. 09.00-12.15 

ZIP stacjonarne 

szkolenia naukowe 
Korpusy językowe: metodologia badań 

korpusowych i narzędzia do analizy danych. 
Wprowadzenie do platformy Sketch Engine 

14, 15, 17, 21, 22  
i 24 marca 

wtorki i środy w 
godz. 17:00-19:15; 

piątki w godz.  
15:00-17:15 

IDUB stacjonarne 

szkolenia z obsługi 
narzędzi informatycznych 

Popularyzacja nauki w mediach 
społecznościowych 

15 i 22 marca 
godz. 10:00-13:15 

IDUB online 

szkolenia naukowe Wyzwania liderskie 
16-17 marca 

godz. 10:00-15:00 
IDUB stacjonarne 

szkolenia z kompetencji 
miękkich 

Kryzysy psychiczne- zaburzenia osobowości. 
Sposoby komunikowania się ze studentami z 

zaburzeniami osobowości 

16 marca 
godz. 09.00-12.15 

ZIP stacjonarne 

https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1347
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1351
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1352
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1354
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1354
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1345
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1345
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1345
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1360
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1360
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1360
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1355
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1355
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1362
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1346
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1346
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1346


   

 

szkolenia z kompetencji 
miękkich 

Student w spektrum autyzmu. Sposoby 
komunikowania się ze studentami w spektrum 

autyzmu 

23 marca 
godz. 09:00-12:15 

ZIP stacjonarne 

szkolenia z obsługi 
narzędzi informatycznych 

Podstawy wykorzystania języka R w analizie 
danych 

wtorki 
w godz. 16:45-19:15 

od 28 marca 
do 6 czerwca 

IDUB stacjonarne 

 

 

Jeśli link nie działa, zapraszamy na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/.  Po wejściu w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich” prosimy o: 

1. wybranie kategorii szkolenia widocznej w załączonym harmonogramie (pierwsza kolumna); 

2. wyszukanie szkolenia wg terminu i nazwy i dalej postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia. 

 

Powyższy harmonogram może ulec zmianie – zapraszamy do śledzenia informacji na stronie https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl/. 

https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1359
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1359
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1359
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1361
https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=1361
http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/
https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl/

