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13.30 - 14.00 Rejestracja i powitalna kawa 

SESJA GŁÓWNA  

14.00 - 14.10 Uroczyste powitanie uczestników przez lidera projektu 

prof. dr hab. Piotr Niedzielski – Kierownik Projektu MODERN na Uniwersytecie Szczecińskim 

14.10 - 14.30 Wyzwania współczesnej edukacji – metody, narzędzia i trendy  

 

14.30 - 14.45 Projekt MODERN – recepta na modernizację procesu kształcenia, współpracy i wymiany 
wiedzy – cele i założenia projektu 

 

14.45 - 15.15 Wyniki prac badawczo-rozwojowych w projekcie MODERN – krótki przegląd  

dr inż. Magdalena Malinowska – Specjalista ds. realizacji prac badawczych w projekcie MODERN na 
Uniwersytecie Szczecińskim 

Celem sesji głównej jest zaprezentowanie koncepcji i wyzwań współczesnej edukacji. Zostaną przedstawione trendy i oczekiwania w 
zakresie wprowadzania nowoczesnych metod I technik kształcenia oraz rezultaty projektu MODERN jako zestaw praktycznych 
wskazówek i źródło dostępnych na rynku rozwiązań IT potrzebnych do wprowadzania innowacji w obszarze przygotowania treści 
kształcenia, organizowania procesu współpracy i wymiany wiedzy. 

15.15 - 15.30 Przerwa kawowa 

WARSZTAT PRAKTYCZNY  

15.30 - 16.15 Narzędzia MODERN jako źródło wprowadzania innowacji  w procesie kształcenia  
i wymiany wiedzy. 

dr inż. Magdalena Malinowska - Specjalista ds. realizacji prac badawczych w projekcie MODERN na 
Uniwersytecie Szczecińskim  
dr Katarzyna Łobacz – Katedra Efektywności Innowacji, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 
Uniwersytet Szczeciński 
Studenci Wydziału Zarządzania I Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego  

 

W ramach sesji zostaną zaprezentowane przykłady dobrych praktyk w zastosowaniu aplikacji i serwisów 
scharakteryzowanych w projekcie MODERN do uatrakcyjnienia treści i metod kształcenia w kursie promującym 
przedsiębiorczość i postawy innowacyjne.  

16.15-16.30 Zakończenie wydarzenia 

  

Zaproszenie na wydarzenie 

“Be MODERN after launch” 

Data: 16 listopada 2016 

Miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, budynek Centrum Service Inter-Lab, sala 315-316. 

(wydarzenie będzie realizowane w języku polskim i angielskim z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego) 



  

 

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są: 

 bezpośrednio drogą mailową na adres modern@wzieu.pl – (w mailu prosimy 

podać imię nazwisko, adres instytucji, którą Państwo reprezentujecie oraz 

opcjonalne: adres organizacji i telefon kontaktowy) 
lub  

 za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  

(dostępny pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr-

1E6iuD_nmZTlhdivBB9KloJMughvKn2utJ6OCRC_3dsug/viewform). 
 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 91 444 31 88 lub pod adresem 

modern@wzieu.pl. 
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