
 
 

Konferencja Dydaktyczna podsumowująca projekt WILK  

(Wspieranie I Lokowanie Kompetencji) połączona z warsztatami 

dydaktycznymi dla nauczycieli akademickich Wydziału Biologii UAM  

4-5 kwietnia 2022 r. 
 

WILCZY apetyt na rozwój 

 4 kwietnia 2022 r. 

13.00-16.00 - warsztaty stacjonarne – Planowanie i realizacja – narzędzia do pracy 

indywidualnej oraz grupowej - Anna Kaczalska – psycholog, akredytowany 

coach ICF - Międzynarodowej Federacji Coachingu na poziomie PCC (PCC – 

Professional Certified Coach), akredytowany mentor i trener rozwoju 

osobistego, a także wykładowca akademicki 

17.00-20.00 - warsztaty online (platforma Teams) - Small teaching, czyli małe wielkie 

zmiany. Jak wspierać motywację i koncentrację studentów? Dr hab. Joanna 

Mytnik, prof. PG - Dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki 

Gdańskiej, pasjonatka projektowania procesów uczenia się za pomocą 

niestandardowych metod i narzędzi 

5 kwietnia 2022 r.  
9.00-9.15 - otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników - prof. dr hab. Joanna 

Wójcik, prorektor UAM ds. studenckich i kształcenia, i prof. UAM dr hab. 

Beata Messyasz, dziekan Wydziału Biologii 

9.15-9.30 - wprowadzenie do tematyki konferencji - prof. dr hab. Małgorzata 

Garnczarska, prodziekan ds. studenckich, i prof. UAM dr hab. Anita Szwed, 

przewodnicząca Rady ds. Tutoringu i Mentoringu 

9.30-10.30 - Mentoring – odkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego         

iizawodowego - wykład wygłosi Sylwia Petryna - autorka Szkoły Mentorów  

i Trenerów, certyfikowany Coach ICF - Międzynarodowej Federacji 

Coachingu na poziomie ACC (ACC - Associate Certified Coach), praktyk 



Kaizen, współautorka 5 książek w certyfikacji VCC (VCC - Vocational 

Competence Certificate), realizuje projekty rozwojowe dla klientów Petra 

Consulting. 

10.30 -11.30      - Emocje i samoocena studentów jako źródło ich zdrowego funkcjonowania 

i przewagi konkurencyjnej na rynku pracy - wykład wygłosi Eliza Szwec - 

psycholog, trener biznesu, akredytowany coach ICF - Międzynarodowej 

Federacji Coachingu na poziomie MCC (MCC - Master Certified Coach), 

psychometryk, doradca zawodowy. 

11.30 -12.00     - przerwa kawowa 

12.00-12.15 - podsumowanie I edycji programu mentoringu i tutoringu w ramach 

projektu WILK (Wspieranie I Lokowanie Kompetencji) - (prof. UAM dr 

Agnieszka Knopik-Skrocka) członek Rady ds. Tutoringu i Mentoringu WB     

12.15-13.30 - Czy tutoring i mentoring to alternatywa dla współczesnej edukacji, czy jej 

niezbędne ogniwo? - panel dyskusyjny o wyzwaniach akademickiej 

edukacji spersonalizowanej z udziałem Anny Kaczalskiej, Elizy Szwec oraz 

Sylwii Petryny 

13.30-14.30      - przerwa obiadowa 

14.30 -17.30      - warsztaty stacjonarne (do wyboru):  

1) Planowanie i realizacja – narzędzia do pracy indywidualnej oraz 

grupowej - Anna Kaczalska – psycholog, akredytowany coach ICF - 

Międzynarodowej Federacji Coachingu na poziomie PCC (PCC - Professional 

Certified Coach), akredytowany mentor i trener rozwoju osobistego,  

a także wykładowca akademicki 

2) Praca nad wzmacnianiem samooceny młodego człowieka - teoria  

i ćwiczenia do pracy własnej i pracy z drugą osobą - Eliza Szwec - psycholog, 

trener biznesu, akredytowany coach ICF - Międzynarodowej Federacji 

Coachingu na poziomie MCC (MCC - Master Certified Coach), psychometryk, 

doradca zawodowy 

 

Komitet organizacyjny Konferencji: 
Prof. UAM dr Agnieszka Cieszyńska 
Prof. UAM dr Agnieszka Knopik-Skrocka 
Prof. UAM dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka 
Prof. UAM dr hab. Anita Szwed 


