
INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI 

SZKOŁA 

TUTORÓW 
AKADEMICKICH 

 

WROCŁAW, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW, KATOWICE 



Szkoła Tutorów Akademickich to nowatorski, 64-godzinny program dla 

wykładowców, doktorantów, miłośników idei uniwersytetu oraz osób 

zainteresowanych edukacją spersonalizowaną i rozwojem talentów. 

 

Tutoring to niezwykła metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna w 

rozwijaniu potencjału studentów i motywowaniu ich do samodzielnej 

pracy. Jest stosowana na najlepszych uniwersytetach na świecie, m.in. 

Oksford czy Cambridge, i to często jej przypisuje się sukces tych uczelni.  

Tutor to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem młodego człowieka, trafnie 

rozpoznać jego potencjał, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju 

naukowego, osobistego i społecznego, uważnie podchodzić do wyników 

jego prac, zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować w niej 

obopólną radość. 

 

Uczestnicy Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense są 

przygotowani do prowadzenia tutoriali oraz otrzymują Certyfikat Tutora  

1 stopnia. 

Szkoła Tutorów Akademickich 
CO PROPONUJEMY? 



Szkoła Tutorów Akademickich to między innymi:  

 

• 5 interaktywnych prezentacji 

• 15 konkretnych narzędzi do pracy z podopiecznym 

ćwiczonych w formie warsztatów 

• 6 praktycznych ćwiczeń rozwijających kompetencje 

tutorskie 

• Refleksja nad głębszym znaczeniem edukacji 

• Analiza case study 

• Warsztaty radzenia sobie z zakłóceniami w pracy 

tutorskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultaty i korzyści ze szkolenia: 

 

Istotą Szkoły Tutorów Akademickich jest program, który 

wyposaży Państwa w wiedzę o tutoringu, dobrych 

praktykach jego stosowania oraz konkretne narzędzia, 

metody i umiejętności ich praktycznego wykorzystania. 

Pozwoli to odnieść korzyści w następujących obszarach: 

• Efektywna opieka naukowa nad studentem na 

ćwiczeniach i seminariach 

• Zdobycie narzędzi do indywidualnej pracy ze studentem  

• Skuteczne wyławianie i promowanie młodych talentów, 

odkrywanie ich mocnych stron 

• Wzmacnianie autorytetu nauczyciela akademickiego 

• Wsparcie procesu tworzenia relacji mistrz-uczeń 

• Przyjemność i satysfakcja z pracy dydaktycznej 

Szkoła Tutorów Akademickich 
KORZYŚCI  Z TUTORINGU  



Zjazd 1 (16 h) 

 

• Tutoring: wprowadzenie teoretyczne oraz dobre praktyki 

tutorskie w Polsce i na świecie 

• Antropologia i cel tutoringu 

• Przygotowanie i prowadzenie pierwszego tutorialu 

• Ćwiczenia w parach tutorskich 

 

Zjazd 2 (16 h) 

 

• Założenia psychologii pozytywnej w tutoringu 

• Metody wspierania talentów i mocnych stron studentów 

• Narzędzia coachingowe w tutoringu  

 

 

 

Zjazd 3 (16 h) 

 

• Esej jako narzędzie pracy ze studentem– od sformułowania 

pytania, przez ocenienie do rozmowy 

• Najczęstsze zakłócenia w tutoringu płynące od studentów 

– warsztat narzędziowy 

• Konstruowanie i realizowanie projektów tutorskich 

 

Zjazd 4 (16 h) 

 

• Tutor jako przywódca 

• Wartości w tutoringu – cnoty tutorskie 

• Kryteria jakości w długofalowych programach tutorskich 

• Wdrażanie programów tutorskich na uczelniach 

• Zakończenie szkolenia, wręczenie Certyfikatów Tutora 

Szkoła Tutorów Akademickich 
PROGRAM 



Kraków: 5-6 marca, 26-27 marca, 9-10 kwietnia, 21-22 maja 2014 r. 

Katowice: 12-13 marca, 2-3 kwietnia, 23-24 kwietnia, 7-8 maja 2014 r.  

Wrocław: 14-15 marca, 11-12 kwietnia, 23-24 maja, 13-14 czerwca 2014 r. 

Informacje i zapisy: Damian Godlewski - damian.godlewski@cw.edu.pl, tel. 799 336 113 

  

Warszawa: 12-13 marca, 2-3 kwietnia, 23-24 kwietnia, 7-8 maja 2014 r.  

Łódź : 5-6 marca, 26-27 marca, 9-10 kwietnia, 21-22 maja 2014 r. 

Informacje i zapisy: Bartosz Fingas - bartosz.fingas@cw.edu.pl, tel. 667 886 614 

 

Zapisy do 25 lutego (Kraków, Łódź) i 5 marca 2014 (Wrocław, Warszawa, 

Katowice) 

Całkowity koszt udziału: 1600 zł  

Szkoła Tutorów Akademickich 
MIEJSCA, TERMINY, ZAPISY, KOSZT 



"Świetne szkolenie! Podobało mi się poważne, wszechstronne i 

odpowiedzialne traktowanie pracy tutora (nauczyciela zwykłego tym 

samym także) jako realizacji nie tylko zawodu ale i specjalnego 

powołania. Bardzo wysoko oceniam treść merytoryczną, gdyż poruszono 

nie tylko kwestie dotyczące bezpośrednio zasad prowadzenia tutoringu, 

ale również zagadnienia dotyczące rozwoju każdej osoby ludzkiej. 

Jestem bardzo zadowolona z udziału w Szkole Tutorów Akademickich." 

dr Irena Kasperowicz-Ruka, Zakład Statystyki Stosowanej, Szkoła 

Główna Handlowa w Warszawie 

 

"Każdy z pracowników naukowych ma swój warsztat, nierzadko 

doskonalony latami. Co może zatem wnieść do tego warsztatu tutoring? 

Uważam, że może on nie tylko ten warsztat wzbogacić, ale także ożywić. 

Tutoring skłania do twórczych refleksji nie tylko studenta, ale także i… 

tutora, sprzyja bowiem synergii oraz rozwojowi pracy dydaktycznej i 

naukowej. Daje ponadto konkretne techniki współpracy ze studentem. 

Jako tutor, absolwent drugiej edycji Szkoły, serdecznie zachęcam 

nauczycieli akademickich i doktorantów do udziału w Szkole Tutorów 

Akademickich Collegium Wratislaviense." 

dr inż. Milleniusz Nowak, Instytut Organizacji i Zarządzania, 

Politechnika Wrocławska 

 

 

 

 

 

 

"Szkolenie oceniam na piątkę. Przyszłam na nie załamana kondycją 

uniwersytetu, a wyszłam z pewną nadzieją, że da się coś zrobić."  

dr Dorota Wolska, Uniwersytet Wrocławski, tutor studentów MISHu 

 

"Cieszę się, że podczas tego szkolenia poznałam różne narzędzia, 

którymi jako tutor mogę się posługiwać. Zauważyłam, że studenci 

motywowani przeze mnie teraz czują się bardziej doceniani, a 

jednocześnie chętniej współpracują. Chętnie odświeżyłabym 

wiadomości zdobyte podczas tego szkolenia za jakiś czas, mam 

nadzieję, że dalsza współpraca ze Szkołą Tutorów będzie możliwa!" 

mgr Alicja Olszewska, Katedra Hydrologii Instytut Geografii Uniwersytet 

Gdański 

 

"Doceniam zajęcia w Szkole Tutorów Akademickich za ich praktyczność 

oraz rzetelność, z jaką zostały przygotowane i zaprezentowane." 

dr hab. prof. SAN Anna Turula, Instytut Anglistyki, Społeczna Akademia 

Nauk w Warszawie 

 

Więcej rekomendacji na stronie: cw.edu.pl 

 

Szkoła Tutorów Akademickich 
REKOMENDACJE 



Collegium Wratislaviense 

ul. Juliana Klaczki 48 

51-151 Wrocław 

Szkoła Tutorów Akademickich 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

Tel.: 71 727 79 10  

E-mail: collegium@cw.edu.pl 

www.cw.edu.pl 


