Szanowni Państwo,
zapraszamy do nawiązania współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW i do zgłaszania
propozycji autorskich kursów na I trymestr roku akademickiego 2020/2021. W celu
zgłoszenia kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego należy
wejść na stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, utworzyć konto Wykładowcy oraz przesłać
propozycję zajęć.
Wyjątkowo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, nie wymagamy od Państwa
dostarczenia oryginałów dokumentów, natomiast zgłoszenie kursu w formie pdf-a z Państwa
zeskanowym podpisem i mailową zgodą Dziekana/Dyrektora Jednostki na prowadzenie
zajęć należy przesłać do 10 czerwca 2020 roku, do godz. 17.00 (środa) na adres
mailowy: katarzyna.iwanik@uo.uw.edu.pl lub magdalena.wyrwich@uo.uw.edu.pl .
W przypadku doktorantów (zapraszamy od drugiego roku studiów III stopnia), którzy po raz
pierwszy zgłaszają kursy, do programu należy dołączyć również opinię promotora,
poświadczenie doświadczenia dydaktycznego oraz oświadczenie o posiadaniu statusu
doktoranta (plik do pobrania z naszej strony) w formie skanu.
Kursy online. Jeżeli chodzi o zgłoszenia dotyczące kursów zdalnych to kursy te muszą mieć
w tytule informację, że jest to kurs "online" oraz muszą zawierać informację, z jakiej
platformy zamierzają Państwo korzystać podczas tych zajęć. Program kursu powinien być
dostosowany do formy kształcenia na odległość.
Zgłoszenia kursów rozpatruje Rada Uniwersytetu Otwartego UW. Rada UOUW będzie
rozpatrywać tylko i wyłącznie te zgłoszenia, które zostały przesłane poprzez stronę,
podpisane oraz zeskanowane przez Wykładowcę i przekazane mailowo w formie pdf-a
zgodnie z wymaganiami formalnymi.
Zachęcam do zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi zgłaszania kursów
oraz współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW, dostępnymi na naszej stronie internetowej
w zakładce ,,Dla wykładowców” (http://www.uo.uw.edu.pl/dla-wykladowcow).
Zajęcia w ramach I trymestru 2020/2021 mogą się rozpoczynać od 14 września 2020 roku
(pierwsze spotkanie nie może być później niż 20 listopada).
Uwaga! Informacja odnośnie kursów językowych:
W związku z wątpliwościami Słuchaczy oraz w celu lepszego doprecyzowania informacji o
poziomie językowym, pragniemy zwrócić uwagę, aby element literowy (A1 – C2) określany
jako ‘poziom’ w opisie kursu stanowił docelowy poziom, który Słuchacze powinni osiągnąć po
zakończeniu kursu, a nie poziom wyjściowy.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego pod
numerem 22 552 40 76.
Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
-Katarzyna Iwanik
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