
Mistrzowski tutoring – zaproszenie dla studentów – dodatkowa 

rekrutacja 

 

Szanowna Studentko, szanowny Studencie, 

w trwającym semestrze zimowym 2020/2021 serdecznie Cię zapraszamy do udziału w 

wyjątkowej formie zajęć, jaką są zajęcia tutorskie prowadzone przez mistrzów dydaktyki. Mistrzami 

dydaktyki są nauczyciele akademiccy naszej Uczelni, którzy zostali przygotowani i mają doświadczenie 

w tym, aby jak najlepiej realizować tutoring akademicki i rozwojowy. To także uczestnicy projektów 

„Mistrzowie dydaktyki” i „Mistrzowie dydaktyki – reedycja” realizowanych przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, w których udział bierze nasza Uczelnia. 

Tutoring to możliwość efektywnej i bardzo satysfakcjonującej pracy realizowanej w formule 

„jeden na jeden” (tutora ze studentem), która pozwala wydobyć i wzmocnić potencjał studenta. To 

także szansa na doświadczenie niezapomnianego przeżycia, zasmakowania w atmosferze owianych 

legendą tutoriali Uniwersytetów w Oksford czy Cambridge. Dzięki zaangażowaniu i otwartości tutorów 

UJD, taka możliwość jest w zasięgu Twojej ręki. 

Zajęcia, które proponujemy w ramach projektów „Mistrzowie dydaktyki” i „Mistrzowie 

dydaktyki – reedycja” realizowane są w oparciu o przedmioty swobodnego wyboru – ogólnouczelniane 

z tutoringiem (PSW-OT). Są zatem przedmiotami na zaliczenie, znajdują się w tokach studiów i mogą 

być realizowane w innowacyjnej formule. W ramach PSW-OT istnieje możliwość skorzystania z 

szerokiego wachlarza tematów, które zaproponowane są przez nauczycieli akademickich 

reprezentujących wszystkie wydziały naszej Uczelni (nazwy tych przedmiotów wraz z sylwetkami 

samych tutorów znajdują się w na stronie http://www.ujd.edu.pl/articles/view/tutoring). Można 

zatem wybrać przedmiot, który jest bardzo bliski kierunkowi, który studiujesz, albo taki, który jest 

zupełnie od niego odległy. To Twój wybór, uzależniony od pasji i zainteresowań. Co ważne, tutoriale 

realizowane w tych dwóch projektach różnią się i są przeznaczone dla nieco innych odbiorców. 

Tutoriale w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki – reedycja”: 

 trwają 15 godzin w semestrze i są realizowane łącznie przez ten i kolejne 3 semestry; 

 mają 1 punkt ECTS za każdy semestr, 

 realizowane są przez cały ten czas przez tego samego tutora, 

 pozwalają zapisać się tylko raz i zrealizować wszystkie godziny przedmiotów swobodnego 

wyboru obowiązkowych w toku studiów w ciekawej formule, 

 są przeznaczone wyłącznie dla studentów obecnego II roku studiów licencjackich lub 

jednolitych studiów magisterskich mających średnią z pierwszego semestru minimum 4,5 

(ewentualnie semestru poprzedzającego przystąpienie do projektu) lub studentów II roku 

jednolitych studiów magisterskich ze wskazaną średnią z semestru zimowego lub letniego. 

 są przeznaczone dla studentów mogących poszczycić się dodatkowymi osiągnięciami w 

zakresie nauki, sportu czy sztuki (choć nie jest to warunek konieczny), 

 kończą się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa w projekcie. 

W każdym przypadku grupy tutorskie tworzy trójka (w uzasadnionych przypadkach dwójka) 

studentów. 

W celu omówienia szczegółów, jak również ustalenia wyboru PSW (tutor, przedmiot) proszę o 

zgłoszenie się do dr Katarzyny Zalas: k.zalas@ujd.edu.pl. 

Liczba miejsc ograniczona! Serdecznie zapraszamy! 
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