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Praktyczne zastosowanie tutoringu akademickiego na
przykładzie Ścieżki Edukacyjnej WISE
Agnieszka Żur
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

+
KLUCZOWE
KOMPONENTY
PROGRAMU WISE



CO TO JEST WISE? WISE to trzysemestralny
program na prawach specjalności, który oparty
jest na metodzie tutoringu akademickiego.



15 studentów w każdej edycji + trzech tutorów



Studenci WISE mają prawo wybierać
przedmioty specjalnościowe i przedmioty do
wyboru spośród wszystkich specjalności
Wydziału Ekonomii i Stosunków
Międzynarodowych.



Dodatkowo realizują przedmiot Tutoriale
pracując jeden na jeden ze swoim opiekunem –
tutorem.



DLA KOGO? Jest to oferta skierowana do
wybitnych i ambitnych studentów studiów
stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy
pozytywnie przejdą proces rekrutacyjny, oparty
nie tylko o średnią ocen (min. 4.0), ale także
rozmowę kwalifikacyjną, list motywacyjny i listy
polecające

+
I SEMESTR



Autorefleksja



Diagnoza



Mapowanie zainteresowań



Aktywne czytanie



Krytyczna analiza treści



Porównawcza analiza treści



Pięć esejów tutorskich z różnych tematów w
ramach indywidualnych zainteresowań
studenta



Grupowy projekt semestralny - film

+
II SEMESTR



Praca w obszarze jednej tematyki



5 esejów



Praca w Kole WISE



Praca w Stowarzyszeniu WISE



Grupowy projekt semestralny działanie



Promocja



Rekrutacja

+

III SEMESTR



Nowy nabór



Sympozjum WISE



Tutoriale: ścieżki indywidualnego
rozwoju



Publiczna obrona eseju



Promocja absolwentów



Ewaluacja WISE

+



EDUKACJA ZINDYWIDUALIZOWANA: Student
opracowuje szczegółowy program studiów, dobierając
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, przedmioty z
różnych kierunków dostępnych na Wydziale, co
pozwala na rozwój indywidualnych zainteresowań i
talentów.



EDUKACJA SPERSONALIZOWANA: Student w centrum
zainteresowania - otrzymuje opiekę tutorską, dzięki
której określa ścieżki intelektualnego i naukowego
rozwoju, co sprzyja budowaniu bliskiej relacji
zanikającej w procesie masowego kształcenia.



EDUKACJA ELITARNA: Student otrzymuje dyplom
ukończenia WISE i certyfikat ukończenia studiów w
oparciu o metodę tutorską.



EDUKACJA AMBITNA: Studenci podejmują
zróżnicowane i trudne tematy, zarówno naukowe jak i
praktyczne. W toku współpracy z tutorem uczą się
sztuki argumentacji, badania tematów, doskonalą
swoje umiejętności dyskusji i prezentacji. Rozwijają
się na wielu poziomach i doświadczają wysokiej
satysfakcji. Sami nawigują swój rozwój intelektualny,
naukowy i profesjonalny.

KORZYŚCI DLA
STUDENTÓW
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FORMALIZACJA



Budowanie koalicji



Opracowanie regulaminu i programu



Rada Wydziału



Certyfikacja tutorów



Indywidualne plany studiów studentów WISE



Cosemestralne sprawozdania



Wprowadzenie w plany studiów



KRK



Obieg dokumentów



Rada Programowa



Ewaluacja absolwentów



W przygotowaniu: projekt rozporządzenia
Rektora, Regulamin studiów

+
Tutorial



Przygotowanie



Czas



Poznanie



Wsłuchanie się



Trafność doboru tematów i narzędzi



Spotkanie



Praca

+
RELACJA



Charakter relacji



Czas



Otwartość



Odwaga



Zaufanie



Trudności



Przyjaźń



Relacja = odpowiedzialność



Granice



Wymiana
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„Studiując w zwykłym trybie nie miałam
poczucia że jestem jakoś konkretnie związaną
z uczelnią. Moja nauka była obok mnie. Będąc
na ścieżce wydziałowej dostaje się właśnie to
poczucie wyjścia poza szereg studentów,
zrobienia czegoś ponad i wreszcie tego, że
studenckie działania i nauka mają sens nie tylko
dla mnie ale i dla moich nauczycieli. Moje pasje
przestają być moja sprawą a stają się czyimś
zainteresowaniem”.



„WISE to możliwość indywidualnych spotkań z
tutorem, a także "wzięcie spraw we własne
ręce" i szansa na pokierowanie swoją ścieżką
naukową w sposób zgodny z moimi
zainteresowaniami”.



„Najważniejsza dla mnie była próba wyboru
przedmiotów i zastanowienia się jaki mam
pomysł na siebie i co chciałbym w życiu robić.
Równie ważna dla mnie była okazja do rozwoju
naukowego - WISE daje taką szansę. Jednak
najważniejszą spośród tych trzech
najważniejszych była możliwość spotkań z
tutorem - to wspaniała przygoda i jedyne w
swoim rodzaju doświadczenie”.
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Dziekuję za uwagę

zura@uek.krakow.pl

