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Warszawa, 22 stycznia 2018 

 

Podstawowe informacje dotyczące projektu realizowanego na Wydziale Neofilologii UW 

 

Rozwijanie nowych kompetencji neofilologicznej kadry naukowo-dydaktycznej w obszarze:  

„Języki obce w pracy akademickiej” (POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/16) 

 

I. Struktura projektu (do wyboru opcja A lub B) 

 

A. Opcja krajowa: Nowe trendy w metodyce nauczania języków obcych 

Liczba uczestników: 14 

Liczba godzin: 64, w podziale na moduły (wykłady, warsztaty w podgrupach, konsultacje 

indywidualne) 

� Moduł 1: Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe  

� Moduł 2: Język a kultura, nauczanie interkulturowe  

� Moduł 3. Różne języki – wspólna metodyka  

� Moduł 4: Nauczanie z wykorzystaniem Internetu  

� Moduł 5: Media elektroniczne w nauczaniu 

� Moduł 6: Indywidualne konsultacje  

Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych ekspertów zagranicznych i odbędą się w 

Warszawie, w lokalach będących w gestii WNf UW w następujących terminach:  

listopad 2018, marzec - kwiecień 2019, maj - lipiec 2019. 

 

UWAGA: uczestnicy szkolenia krajowego nie mogą brać udziału w szkoleniu 

zagranicznym. 

 

B. Opcja zagraniczna 

W jej skład wchodzą dwa odrębne szkolenia (opisane poniżej jako B1 i B2), 

przeprowadzane w dwóch różnych ośrodkach zagranicznych.  Wybór tej opcji oznacza 

zgodę na udział w obu szkoleniach.  

Liczba uczestników: 20, w podziale na dwie grupy dziesięcioosobowe. 

 Dla każdej grupy planowane są dwa wyjazdy zagraniczne, poprzedzone wstępnym 

szkoleniem w Warszawie. 
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���� B1 Nowe technologie w działalności naukowo-dydaktycznej  

Liczba godzin: 44, w podziale na moduły (wykłady, warsztaty w podgrupach, konsultacje 

indywidualne) 

 

Moduł 1: Humanistyka cyfrowa: podstawowe wiadomości, [8h] 

Moduł 2: Humanistyka cyfrowa w badaniach naukowych i dydaktyce: techniki anotacyjne 

[8h] 

Moduł 3: Humanistyka cyfrowa w badaniach naukowych i dydaktyce: analiza statystyczna 

danych korpusowych[8h] 

Moduł 4: Składnia zapytań korpusowych, [8h] 

Moduł 5: Standaryzacja zasobów językowych wg kryteriów ISO, [8h] 

Moduł 6: Indywidualne konsultacje online: analiza zadań projektowych i doradztwo 

merytoryczne, [4h/os.] 

 

Szkolenia krajowe (moduł 1) odbędą się w lokalach WNf UW:  

gr.1: listopad 2018;  

gr.2: marzec 2019.  

Szkolenie zagraniczne:  

gr. 1: luty 2019;  

gr. 2: czerwiec 2019. 

Będzie to sześciodniowe szkolenie w Europie Zachodniej (moduły 2-5); po powrocie 

uczestnicy znajdować się będą pod opieką trenera z zagranicy (moduł 6) przez okres 3 

miesięcy.  

Dla określenia oczekiwanego poziomu naukowego i dydaktycznego, organizatorzy przyjęli 

cieszący się światową renomą ośrodek w Niemczech (Institut für Deutsche Sprache, 

Mannheim). Wybór lokalizacji nastąpi po rozpoczęciu projektu z zastosowaniem 

przewidzianych prawem procedur. 

 

���� B2 Język angielski akademicki  

 

Liczba godzin:  32, w podziale na 6 modułów ( wykłady, warsztaty, konsultacje 

indywidualne) 

 

Moduł 1: Cechy leksyko-gramatyczne angielszczyzny akademickiej, [12h] 

Moduł 2: Prestiżowe publikacje naukowe – wymogi formalne i edytorskie, [4h] 

Moduł 3: Analiza krytyczna literatury przedmiotu jako punkt wyjścia do własnych 

przedsięwzięć badawczych, [6h] 

Moduł 4: Językowe aspekty konstruowania wniosków o finansowanie badań 

naukowych,[2h] 

Moduł 5: Analiza dyskursu dla celów akademickich, [4h] 

Moduł 6: Indywidualne konsultacje online - analiza krytyczna tekstu, praca nad 

wnioskiem badawczym lub artykułem naukowym (do wyboru) [4h/os.] 
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Szkolenia krajowe (część modułu 1 i moduł 2) odbędą się w lokalach WNf UW. Pierwsza 

część modułu 1 odbędzie się w październiku-listopadzie 2018, a moduł 2 w lutym - marcu 

2019. 

Czterodniowe szkolenie zagraniczne (druga część modułu 1 oraz moduły 3-5) odbędzie 

się w następujących terminach: 

gr. 1: luty 2019;  

gr. 2: czerwiec 2019.  

Po powrocie uczestnicy objęci zostaną opieką zagranicznego trenera (moduł 6) przez 

okres 3 miesięcy. 

Dla określenia oczekiwanego poziomu naukowego i dydaktycznego, organizatorzy przyjęli 

cieszący się światową renomą ośrodek w Walii (Uniwersytet w Cardiff, School of English, 

Communication and Philosophy). Ostateczny wybór lokalizacji nastąpi po rozpoczęciu 

projektu z zastosowaniem przewidzianych prawem procedur. 

 

 

UWAGA: uczestnicy szkoleń zagranicznych nie mogą brać udziału w szkoleniu 

krajowym przewidzianym w ramach części A opisanej powyżej. 

 

 

II Warunki i ograniczenia 

 

Wymagania stawiane uczestnikom projektu 

1. Nauczyciel akademicki zatrudniony na WNf lub osoba posiadająca podpisaną umowę 

cywilno-prawną na prowadzenie dydaktyki w trakcie udziału w projekcie. 

2. Późniejsze wykorzystanie w działalności naukowo-dydaktycznej zdobytych w projekcie 

kompetencji. 

3. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. 

4. Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Windows). 

 

UWAGA: Deklarowana znajomość języka angielskiego (bez dokumentów ją 

poświadczających) daje 1 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym, niezależnie od 

deklarowanego poziomu. Udokumentowana znajomość języka angielskiego (certyfikat, 

egzamin doktorski, zatrudnienie w Instytucie Anglistyki) przynosi większa liczbę punktów, 

w zależności od poziomu: B2 - 2 pkt, C1 - 3 pkt, C2 - 4 pkt. Osoby zainteresowane będą 

również mogły potwierdzić znajomość języka angielskiego przystępując do testu 

poziomującego, przygotowanego na potrzeby projektu w Instytucie Anglistyki (należy 

zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym). 

 

Głównym kryterium wyboru uczestników będzie ocena kwalifikacji kandydatów na 

podstawie ankiet weryfikujących posiadane kompetencje w obszarach dotyczących 

projektu. Pierwszeństwo w udziale będą mieć osoby mogące odnieść największe korzyści, 

a zatem posiadające niższe kwalifikacje.  
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Wprowadzono też dodatkowe kryteria, uzależnione od wyboru opcji szkolenia (krajowe 

lub zagraniczne): 

� dla zadania „Nowe technologie w działalności naukowo-dydaktycznej” - 

pierwszeństwo dla pracowników naukowo-dydaktycznych przed dydaktycznymi. 

� dla zadania „Język angielski akademicki” - pierwszeństwo dla pracowników 

naukowo-dydaktycznych przed dydaktycznymi i pracowników z językiem 

angielskim na poziomie B2 przed B1. 

� dla zadania „Nowe trendy w metodyce nauczania języków obcych” - 

pierwszeństwo dla pracowników niesamodzielnych przed samodzielnymi. 

 

Zakłada się, że we wrześniu 2019 osoby, które pomyślnie ukończyły szkolenia i podniosły 

swoje kwalifikacje dokonają modyfikacji sylabusów zajęć, a następnie prowadzić będą 

według nich zajęcia w okresie 10.2019-03.2020 i po zakończeniu projektu. 


