i Programów KształceniaWypełnia Zespół ds. Jakości

Nazwa przedmiotu: praktyka dydaktyczna

Kod przedmiotu:

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Matematyczno-Fizyczny / Instytut Matematyki
Forma studiów:
Studia trzeciego stopnia
Rok / semestr: I/1, II/3, III/5, IV/7
Forma zajęć

wykład

Dziedzina nauki/ dziedzina sztuki:
matematyka
Status przedmiotu /modułu:
ćwiczenia

ćwiczenia
laboratoryjne

Dyscyplina naukowa/ dyscyplina
artystyczna: matematyka
Język przedmiotu / modułu: polski

konwersatorium

seminarium

inne
(wpisać jakie)

Wymiar zajęć

100

Koordynator przedmiotu / modułu
Prowadzący zajęcia

Cel przedmiotu / modułu

Wymagania wstępne

Zasadniczym celem praktyki dydaktycznej na uczelni obejmującej zajęcia ciągłe
(prowadzenie ćwiczeń) jest poznanie przez doktoranta działalności edukacyjnej
uczelni ze szczególnym uwzględnieniem procesu przygotowania studenta do
egzaminu dyplomowego.
Zakłada się, że praktyka umożliwi doktorantowi rozwój własnych zainteresowań
dydaktycznych, jak również wpłynie na kształtowanie się właściwych relacji
interpersonalnych w zespole studenckim. Praktyka ma również na celu
pogłębienie i uzupełnienie przez doktoranta wiedzy z zakresu metodyki nauczania
matematyki wyższej.
Znajomość pojęć i podstawowe umiejętności z dydaktyki matematyki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Po zaliczeniu przedmiotu/ modułu doktorant potrafi:
01 posiada pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna
większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody; 2) rozumie
Wiedza
sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
Umiejętności
Kompetencje
społeczne

SD_W01

02 potrafi stosować nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć
dydaktycznych

SD_U07

03 jest gotów do prowadzenia badań w sposób niezależny i
formułowania własnych opinii

SD_K05

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – Zajęcia dydaktyczne prowadzone lub współprowadzone przez doktoranta w formie
praktyki

…

Odniesienie do
efektów dla programu

Liczba godzin
100

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Dyskusja problemowa, pogadanka, opis, pokaz, praca z podręcznikiem, ćwiczenia laboratoryjne
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Ocena opiekuna praktyk, ocena studentów w ankiecie
ewaluacyjnej

Forma i warunki zaliczenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
NAKŁAD PRACY DOKTORANTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz.
Liczba punktów ECTS

100

100
4

1,2,3

