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llnaH veponpnrruil a paMKax flporpavvrr CorpygnHqecrBa XyAoxecreeHHo-neAarot.zt{ecKofo

Qarcynsrera VHusepczrera nvloA.MHuKeBurra rz Eelopyccroro focyAapcrBeHHoro YHueepcr4Tera B

o6lacru Nre)r(Aucuhrr,rrarrapuori r{oMMyHHKaL\uv u noAforoBKh cleuaarucros s ccpepe o6pa:oeanzr,

cor-lnarbHblx r'layK H 14cKyccrBa B 2011 - 201 B ro4y:

Yqacrue 3-x npe4craezrereil XyAoxecreeHHo-neAarofnlrecKoro {rarcynrrera VAM s cocraBe

opraHn3arluoHHofo KoMUTera I Pecny6nurcancrcoil HayqHo-14cc,re4oearerrcxofi xouQepen4rEra c

MexAyHapoAHbrM yLlacrraeHa (:ao.rHo) l5 Mapra 2011 rorc na rcaQe4pe gKoJlofrrv qeJroBeKa EfV e

Muucrce. flpone4errue N4acrep-turaccoB, lercquil, BbrcraBoK pa6or npeno4asare,reI 14 cryAeHToB

XyAorrrecreeHHo-neAarou4LrecKofo (larylsrera Ha Oarcyrsrere coqlloKynbrypHbrx KoMMyHhKaqaft n

paMKax xoH$epeuquu <ConpeneHHbre npo6reuur gnzailua u 1uzaitn-o6pa3oBaHa.q) 26 - 28 anpem2017
roAa B MIancrce.

llpose4eHue Macrep-KJraccoB, rercqufi 14 BbrcraBorc pa6or npeno4aearelefi vr cryAeHroB

@arcylurera coqhoKynbrypHbrx KoMMyHhKauufi ua XyAoxecreeHHo-neAarornqecKoM cfaxylsrere n

paMKax Haylurofo ceMHHapa <MerrrAricLlunnHHapHocru o6pa:oeareJrbHbrx [peAno)r(eHvh s o6nacru

3KoJronrr4 LreroBer(a) l7 - I B uan 201 7 roAa e l{a,'rHUle.

flpo4surrieune Lrayrrnbrx v AVAaKTnvecKHX nporpaMM, peanu3oBaHHbrx B paMKax

corpyAH hLrecrBa Ha r-rayqr r brx rcoucpepenqnlx.

06cyl<4eurze MeroAhrrecKfix h MeroAoJlof zeecKHX actteKToB ycoBepu]eHcrBoBaH]It

AhAaKTZqecKofo npoqecca e o6y.1sHhH cnellzanncroB Ha orane Bbrcrrlero o6pasoeasus, I rz II ypoeueil n

2011 - 2018 ro4y. OpraHtsatlltr Korlcynbralluil s o6racrn npo6leM, cBq3aHHbrx c Bonpoaauu

npofpaMMHoro u o6pa:oBarerblro-MeroAhLrecr(oro conpoBo)r(Aelua, o6pa:oeare,rbHoro npoueccae2077

- 201 8 roay.

Pa:pa6orrca eQ$exrueHurx rexHhK (rexuororuil) o6yveurzx cryAeHToB e o6racrh ryMaHI4rapHbIX

u o6utecreeHHblx HayK s2011 - 2018 roay.

Auarng u o6cyx4eHne pe3ynbraroB rzccre4osauufi, Kacarcultaxcr r]cr4xocoqLIaJIbHbIX

npo$eccrzoHaJ'rbHbrx xon,tnereuuuil r.r npo6levarnrcz opraHh3auhLr cryAeHriecKoro BonoHTepcKoro

ABHx(eHZr s2011 -2018 roay.

OpraHz:aqnq coBNlecrllblx HayLIl-lblx cra)l(lrpoBoK A,la pa6orHzrca Oarcylurera (naafi, orcr.a6ps) e

2011-20l8roay.

XyAoxecreeHHo-neAafonrqecrcrzI Qaxynu Belopyccrcr,rfi focyaapcraeHHrrfi VHrzeepcnrer
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UNrwrnsyrET ru. Aoeue Mlcrmwrczlw PozNeNru
Wydziil Pedagogiczno-Artystyc zny w Kaliszu

PROGRAM WSPoLPRACY
pomigdry Wydzialem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, Uniwersytetu imienia
Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska) oraz Wydziatem Komunikacji Spotecznei

i Kulturowej, Bialoruskiego Uniwersytetu Paristwowego w Mifsku @ialoruS) na rok 2017

Projekt badawczy w ramach Programu Wsp6lpracy Wydzialu Pedagogiczro -Artystycmego UAM
i Bialoruskiego Uniwersytetu Pafstwowego w dziedzinie interdyscyplinarnej komunikacji
i ksztalcenia specjalist6w sfery edukacyjnej, spolecznej oraz sztuki w 2017-18 roku:

Udzial 3przedstawicieli Wydzialu Pedagogiczno Artystycznego UAM w skladzie komitetu
organizacyjnego I Republikarlskiej naukowo-szkoleniowej konferencji zudzialem migdzynarodowym
(w trybie zaocznym) 15 marca 2017 roku w Katedrze Ekologii Czlowieka BGU w Mirisku.
Prowadzenie warsztat6w, wyklad6w, wystaw prac wykladowc6w i student6w Wydzialu
Pedagogiczno -Artystycznego na Wydziale Komunikacji Spolecznej i Kulturowej w ramach konferencji
"Aktualne problemy projektowania i edukacji projektowej " 26-28 kwietnia 20l7rokl
w Mirisku.
Prowadzenie warsztat6w, wyklad6w, wystaw prac wykladowc6w i student6w Wydzialu Komunikacji
Spoleczrej i Kulturowej na Wydziale Pedagogiczno -Artystyczrym w ramach Seminarium
naukowego " Interdyscyplinarno6d ofert edukacyjnych - w kierunku ekologii czlowieka" 17-18 maj
2017 roku w Kaliszu.
Popularyzacja program6w o charakterze naukowym i dydaktycznym realizowanych w ramach
wsp6lpracy na konferencj ach naukolvych.
Om6wienie metodycznych i metodologicmych aspekt6w poprawy procesu dydaktycznego
w szkoleniu profesjonalist6w na etapie szkolnictwa wyLszego I i II stopnia w 2017-18 roku
Organizacja konsultacji w zakresie normat5rwno-programowego i szkoleniowo-metodycznego
zapewnienia procesu natczaniaw 2017-18 roku.

Wymiana do6wiadczert zarz4dzania jako6ci4 szkolnictwa vtylszego w kontekScie wspolczesnych

trend6w spoleczno-kulturowych w 20 1 7- 1 8 roku.

Opracowanie skuteczrych technik (technologii) szkolenia student6w kierunk6w humanistycnrych

i nauk spolecznych w 2017-18 roku.

Analiza i om6wienie wynik6w badan dotycz4cych psychospolecnrych kompetencji zawodowych,

problematyki organizacji wolontariatu student6w w 2017-18 roku.

Inicjowanie wsp6lnych staZy naukowych dla pracownika Wydzialu (maj , puldziemik)w 2017-78

roku.
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