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IV spotkanie panelowe ekspertów szkolnictwa
wyższego
Tym razem panel zatytułowano "Ocena sytuacji w szkolnictwie wyższym w Polsce w zakresie
problematyki uczenia się przez całe życie w tym kompetencji zdobytych w sferze pozaformalnej oraz
kwestii Procesu Bolońskiego".

Eksperci wskażą rolę szkolnictwa wyższego w procesie uczenia się przez całe życie uwzględniająca
zarówno ambicje i potrzeby edukacyjne nietradycyjnych uczestników procesu kształcenia na
poziomie wyższym jak i rozszerzanie dostępu do szkół wyższych oraz zaspakajanie oczekiwań rynku
pracy. Kwestie te zostaną omówione z perspektywy celów Procesu Bolońskiego.
Różne aspekty problematyki uczenia się przez całe życie, redefinicji pozycji szkól wyższych w tym
procesie, zmiany paradygmatu kształcenia i walidacji efektów uczenia się zostaną omówione przez
nauczycieli akademickich reprezentujących różne dyscypliny, ekspertów z zakresu polityki i reformy
szkolnictwa wyższego.
Udział wezmą:
Dr hab. Ewa Chmielecka – filozof, Szkoła Główna Handlowa, ekspert boloński, wygłosi referat pt.
Krajowe Ramy Kwalifikacji a inicjowanie ruchu dobrych praktyk w zakresie uznawania efektów
uczenia się spoza kształcenia formalnego na poziomie wyższym”.
Moderator panelu: Jolanta Urbanik, filolog Uniwersytet Warszawski, ekspert boloński, pełnomocnik
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania
języków obcych.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w panelu. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swój udział
w spotkaniu drogą elektroniczną: Iwona.Sadowska@mnisw.gov.pl
Termin spotkania: 23 marca 2010 r., godzina 12.30 do 16.30. Miejsce spotkania: Warszawa.
Dokładne dane adresowe zostaną przekazane w zaproszeniu.
www.nauka.gov.pl http://laboratoria.net/aktualnosci/3811.html

22-05-2019Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach - czyli standard a
nie kaprysOdwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym

stają się coraz ważniejsze.
20-05-2019Glukozamina może zapobiegać
chorobom sercaZawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w

dolegliwościach stawów, wydają się obniżać ryzyko chorób serca.
20-05-2019Oglądanie telewizji skraca dzieciom senDzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają
telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy

spędzają przed ekranem mniej czasu.
20-05-2019Antyewolucyjne leki na
rakaLeki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się

pojawić w ciągu dziesięciu lat.
17-05-2019Kawosze są wrażliwsi na
zapach kawyOsoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich

ulubionego napoju.
17-05-2019Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrzaLudzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w

miesiącach zimowych - to niska wilgotność powietrza.
17-05-2019
Badania profilaktyczne ratują życieRegularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku

nowotworów pozwala wcześnie wykryć chorobę i uratować życie.
15-05-2019Migrena może sprzyjać powikłaniom ciążyU kobiet, które cierpią na migrenę, częściej
dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo „Headache”. Informacje dnia: Odwrócona osmoza w
przedsiębiorstwach - czyli standard a nie kaprys Glukozamina może zapobiegać chorobom serca
Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen Antyewolucyjne leki na raka Kawosze są wrażliwsi na
zapach kawy Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska wilgotność powietrza Odwrócona osmoza w
przedsiębiorstwach - czyli standard a nie kaprys Glukozamina może zapobiegać chorobom serca
Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen Antyewolucyjne leki na raka Kawosze są wrażliwsi na
zapach kawy Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska wilgotność powietrza Odwrócona osmoza w
przedsiębiorstwach - czyli standard a nie kaprys Glukozamina może zapobiegać chorobom serca
Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen Antyewolucyjne leki na raka Kawosze są wrażliwsi na
zapach kawy Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska wilgotność powietrza Partnerzy
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