Uwaga, uczestnicy studiów doktoranckich w zakresie nauki o polityce.
W związku z koniecznością realizacji obowiązkowych praktyk dydaktycznych dla drugiego i
trzeciego roku studiów doktoranckich, dyrekcja Instytutu Politologii przygotowała konkurs na
opracowanie zawartości przedmiotu „Wybrane problemy współczesnych demokracji”,
obejmującego 30 godzin wykładów konwersatoryjnych.

Celem konkursu jest opracowanie zawartości przedmiotu przygotowanego specjalnie
dla Doktorantów naszego Instytutu a skierowanego do Studentów I roku studiów
licencjackich, stacjonarnych, kierunków politologia i bezpieczeństwo narodowe. Projekt ma
posłużyć inkluzji Studentów III stopnia w zachodzące w Instytucie procesy zmian, otwarcie
się na potrzeby interesariuszy wewnętrznych, również w sferze dydaktyki.
Z uwagi na to, iż jest to druga edycja konkursu, opracowane sylabusy przedmiotu oraz
zawartość wykładu muszą odzwierciedlać tematykę poświęconą współczesnym problemom
występującym w demokracji a odnoszącą się do polityki Niemiec, Francji, państw
skandynawskich, USA i – na drugim biegunie – Rosji.
Opis przedmiotu:
przedmiot określony jest w siatce programowej jako przedmiot do wyboru, zajęcia odbywać
się będą w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015, w postaci 90 minutowych
(łącznie 30 h w semestrze) wykładów konwersatoryjnych
Opis odbiorców przedmiotu:
Studenci I roku studiów licencjackich, stacjonarnych, kierunków politologia i bezpieczeństwo
narodowe
Zasady zadania konkursowego:
Studenci drugiego i trzeciego roku studiów III stopnia, aby zrealizować obowiązkowe praktyki
dydaktyczne, zobowiązani są do opracowania i przesłania do 01.pażdziernika 2014 r. na adres
mailowy zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych dr Katarzyny Kamińskiej - Moczyło,
polkk@ug.edu.pl,
następujących treści:

1. proponowanego tematu wykładu w ramach przedmiotu Wybrane problemy
współczesnych demokracji, UWAGA: zawartość całego przedmiotu także należy
przedstawić – nie da się przecież opracować 1 wykładu bez wizji jak ma wyglądać
cały przedmiot!,
2. opracowania do danego wykładu konspektu z opisem poruszanych podczas
wykładu treści,

3. pięcioslajdowej prezentacji w programie PowerPoint, w której w atrakcyjnej
firmie ujęte będą najważniejsze treści planowanego wykładu,
4. mile widziane wszelkie dodatkowe formy dydaktyki akademickiej, które Uczestnik
konkursu chciałby przedstawić celem wzbogacenia zaproponowanych zajęć.
ZAŁĄCZNIKI:
1. MATRYCA z efektami kształcenia przedmiotów fakultatywnych,
2. sylabus z efektami kształcenia – który stanowi podstawę do opracowania
konspektu przedmiotu.

Ocenie podlegać będą następujące elementy – poprawność formalna, czyli
przygotowanie wszystkich, opisanych w punktach 1-3, treści (opracowanie punktu 4 będzie
dodatkowym atutem). Adekwatność proponowanego wykładu do założeń zapisanych w
matrycy efektów kształcenia kierunku (matryca w załączniku) - i atrakcyjność przekazu.

Projekty poddane zostaną wstępnej ocenie zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych dr
Katarzyny Kamińskiej – Moczyło, a następnie, po konsultacji z Radą Programową Instytutu
Politologii UG oraz Radą Instytutu Politologii UG, na początku września 2014 r. wyłonione
zostaną osoby, które będą prowadzić zajęcia przedmiotu do wyboru o nazwie Wybrane
problemy współczesnych demokracji w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.

Z poważaniem – z-ca dyrektora ds. dydaktycznych, dr Katarzyna Kamińska-Moczyło

