
Nawyki studentów
Politechniki Gdańskiej
w uczeniu się – raport
z badania.

Joanna Mytnik 
(Centrum Nowoczesnej Edukacji)

Książki, które dają
wiedzę, inspirację 
i narzędzia. 

neurobiologia, 

psychologia, 

dobrostan, 

współpraca, 

narzędzia edukacyjne, 

analityka trendów i badania edukacyjne.

niezwykłe biografie

Ranking 20+ najważniejszych książek w pracy

projektantka procesów uczenia się i wykładowcy

akademickiego. 

Podczas tego wyjątkowego Piątku

porozmawiamy o książkach, z których można

czerpać wiedzę i inspiracje do działania. 

Prowadząca podzieli się najważniejszymi dla

siebie tytułami w kategoriach: 

Wszystkie pozycje można wypożyczyć,

zapraszamy do Centrum Nowoczesnej Edukacji..

13 maja, 13.15
online

6 maja, 13.15
online

Ponad 76 % studentów biorących udział w

badaniu ma problemy z systematycznym

uczeniem się, a ponad 88 % wyraża chęć

pracy systematycznej.

W okresie listopad 2021-luty 2022 zostało

przeprowadzone badanie ankietowe

studentów i doktorantów Politechniki

Gdańskiej w zakresie ich nawyków w uczeniu

się. 

W badanu wzięło udział 1318 studentów,

którzy odpowiedzieli na 26 pytań (plus 4

definiujące strukturę grupy i jedno otwarte)

Badanie zostało zaprojektowane przez

zespół: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG

(CNE), mgr Olga Ludyga (CNE), mgr

Radosław Wesołowski (CNE), mgr Tatiana

Ilczyszyn (DZJ). .
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Czy oprawa kursu jest
ważniejsza od treści?
Pomysł i żart
sposobem na
poważne nauczanie.

Erwin Wojtczak 
(Wydział Inzynierii Ladowej i Środowiska)

Lek na brak zaufania.
Wypracujmy wartości
ze studentami! 
Zdarza się, że nie możemy skomunikować się z

naszymi studentami. Zachowują się dziwnie, nie

możemy do nich dotrzeć. Wkurza nas ich postawa.

Bywa, że chcemy, by pracowali zespołowo, ale

idzie im to jak wspinaczka na Mount Everest

nieprzygotowanemu wspinaczowi. Czasem zależy

nam na tym, by studenci chcieli mówić nam

otwarcie o wyzwaniach, z którymi się mierzą w

ramach naszego przedmiotu. Za nic nie chcą tego

robić. Moim antidotum na te wyzwania jest m.in.

praca w oparciu o wartości.

Podczas naszego stacjonarnego warsztatu pokażę

Wam, jak to robić. Jak pokażę? Nie opowiem!

Pozwolę Wam to przeżyć na własnej skórze.

Zapraszamy do  Kreatywnej (Hydromechanika)!

27 maja, 13.1520 maja, 13.15
online

W dobie postępu technologicznego studenci

znacznie łatwiej przyswajają wiedzę, jeżeli jest

ona przekazywana za pomocą

niestandardowych form. Gamifikacja kursów

stanowi jeden ze sposobów na ich

uatrakcyjnienie, nierzadko poprzez

odwrócenie uwagi studenta od treści samej w

sobie i skupienie jej na formie. Chęć zdobycia

jak najlepszego wyniku w "dydaktycznej grze"

sprawia, że proces uczenia następuje poza

świadomością studenta. Odpowiednio

przygotowane materiały dodatkowe mogą być

również elementem humorystycznym, który

pozytywnie wpływa na atmosferę współpracy

nauczyciel-uczeń, szczególnie w sytuacji

weryfikacji zdobytej wiedzy (kolokwia,

egzaminy). 

L I N K  D O
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Joanna Czerska 
(Wydział Zarzadzania i Ekonomii)

szkolenie stacjonarne
i streamowane
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