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PROGRAM ZIP
Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego jest realizowany w ramach  
programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 
działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”, od 2 kwietnia 2018 do 31 marca 2022 roku.
Budżet programu wynosi 39 393 989,40 zł, w tym 38 198 898,40 zł stanowi dofinansowanie na podstawie umowy 
podpisanej między Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program jest współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany przez działania w czterech modułach:
• moduł programów kształcenia
• moduł podnoszenia kompetencji studentów
• moduł studiów doktoranckich
• moduł zarządzania uczelnią

Spodziewane efekty projektu w ramach modułu programów kształcenia:
• podniesienie jakości kształcenia na studiach I i II stopnia oraz lepsze dostosowanie co najmniej 14 programów kształcenia 

na studiach II stopnia do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

ZMIANA PROGRAMU STUDIÓW II STOPNIA HISTORIA

Do Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW włączonych zostało 5 pilotażowych kierunków studiów 
II stopnia, których programy zostaną przemodelowane zgodnie z oczekiwaniami studentów, środowiska naukowego 
i otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Od stycznia 2019 r. jednym z tych kierunków jest nasz program studiów II stopnia na kierunku Historia.

Zmieniony program naszych studiów będzie cechowała daleko idąca specjalizacja programu kształcenia i ukierunkowanie go 
na rozwijanie kompetencji badawczych, indywidualizacja procesu kształcenia, zwiększenie zróżnicowania metod 
dydaktycznych oraz rozwijanie kompetencji ułatwiających odnalezienie się na rynku pracy. 
Chcielibyśmy, by pracom nad programem towarzyszyły jak najszersze konsultacje ze studentami naszego Instytutu, 
z absolwentami, w tym w szczególności z doktorantami, pracownikami IH oraz ekspertami z rynku pracy. Główna zmiana 
polegała będzie na wprowadzeniu indywidualnych planów kształcenia, przygotowywanych przez każdego ze studentów 
zgodnie z własnymi zainteresowaniami, likwidacji dotychczasowych bloków tematycznych i zastąpienie ich grupami zajęć, 
z których student będzie mógł budować własną ścieżkę dydaktyczną pod opieką opiekuna naukowego

Obligatoryjnym elementem tego przemodelowania jest włączenie do programu kursu internetowego o roboczym tytule 
"Praca badawcza w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym". Kurs, który będzie zawierał komponent dotyczący prawa 
autorskiego, specyfiki i możliwości przygotowania aplikacyjnych prac dyplomowych, będzie obowiązkowym elementem 
programu na zaliczenie (bez ECTS-ów). 

Budżet przeznaczony dla każdego kierunku włączanego do ZIP poza konkursem to 250 tys. (w tym wkład własny 15 tys. 
złotych w postaci sal wykładowych).

Ze środków tych sfinansowane zostaną prace nad przygotowaniem programu kształcenia, opracowanie projektów nowych 
przedmiotów i sylabusów, nowych zasad dyplomowania i pisania pracy magisterskiej oraz indywidualnej opieki naukowej. 
Od września 2019 r. ze środków tych finansowana będzie także aktywność naukowa studentów i zakupy literatury.
Zmieniony program będzie obowiązywał już od roku akademickiego 2019/2020.

Więcej informacji na temat ZIP na stronie: www.zip.uw.edu.pl
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NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRACOWNIKÓW
Z przyjemnością informujemy, że przygotowany w Instytucie Historycznym wniosek zajął pierwsze miejsce 
w zorganizowanym przez ZIP konkursie w ramach modułu „Zarządzanie uczelnią”. Jego celem jest podnoszenie jakości 
dydaktyki na Uniwersytecie Warszawskim. 

Środki przekazane do dyspozycji IH UW wyniosą 70 tys. zł i zostaną przeznaczone na szkolenia kadry Instytutu w ramach 
czterech ścieżek: metodycznej, językowej, cyfrowej i ewaluacyjnej. Oferta skierowana jest do wszystkich pracowników IH 
UW; jej atutem jest dowolność w wyborze tematyki i liczby zajęć. Program rozpocznie się już w semestrze letnim 
2018/2019 i potrwa do końca semestru zimowego 2020/2021.

Ścieżka metodyczna
Pierwsza za ścieżek służyć będzie rozwijaniu i umacnianiu kompetencji w zakresie pracy z grupą. Tematem będą przede 
wszystkim metody przydatne w sytuacjach niestandardowych i nietypowych – np. pracy z grupą nieprzygotowaną lub 
nierównomiernie przygotowaną. W warsztatach uwzględniona będzie też kwestia oceniania pracy studentów, i wyjście 
poza rutynowe lub intuicyjne decyzje. Zajęcia będą miały również na celu lepsze przygotowanie pracowników do 
reagowania na nietypowe zachowania studentów (np. przejawy lekceważącego stosunku czy agresji).  
Warsztaty skierowane będą ponadto do osób zainteresowanych wprowadzaniem nowych metod pracy, w szczególności 
pracy grupowej (w tym projektu naukowego).
Przewidziane są trzy cykle zajęć (na cykl składać się będą trzy spotkania warsztatowe), które zaczną się w semestrze  
zimowym 2019/2020.

Ścieżka językowa
W ramach drugiej ze ścieżek odbędzie się całoroczny kurs języka angielskiego z native speakerem, uwzględniający 
specyfikę wykładów i ćwiczeń  prowadzonych w tym języku. Oferta skierowana jest do osób, które chciałyby wzmocnić 
swoje kompetencje językowe – zarówno do pracowników już prowadzących zajęcia anglojęzyczne, jak również tych, którzy 
są tym zainteresowani. W dłuższej perspektywie zdobyte kwalifikacje umożliwią poszerzenie oferty dydaktycznej IH UW 
o anglojęzyczne ćwiczenia.
Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu przez cały rok akademicki 2019/2020.

Ścieżka cyfrowa
Trzecia ze ścieżek ma na celu wzmocnienie naszej kadry w zakresie posługiwania się nowoczesnymi narzędziami cyfrowej 
humanistyki i historii (digital humanities, digital history). W ramach tej części projektu odbędą się warsztaty 
wprowadzające do tematyki i podstawowych metod. Dotyczyć będą m.in.: korzystania z narzędzi dostępnych 
w infrastrukturze IH UW (udostępnianie dużych plików, dokumenty współdzielone, chmura plików), współpracy online 
nad projektem naukowym, wizualizacji danych i tzw. data storytelling, a także metod efektywnego przeszukiwania danych 
w zasobach Internetu.
W ramach tej ścieżki planowanych jest osiem warsztatów, pierwsze z nich odbędą się już w semestrze letnim 2018/2019.

Ścieżka ewaluacyjna
Ostatnia ze ścieżek ułatwi wdrożenie nowych narzędzi ewaluacyjnych do pracy dydaktycznej IH UW. Celem praktycznym 
będzie opracowanie ankiet przeznaczonych dla trzech rodzajów zajęć: objazdu naukowego, seminariów dyplomowych oraz 
wstępu do pisania prac uniwersyteckich. W ramach tej części projektu nastąpi również wypracowanie wyraźnej koncepcji 
celów i oczekiwanych skutków ewaluacji.
W ramach tej ścieżki przewidziane są dwa seminaria; odbędą się one w roku akademickim 2019/2020.
 
Projekt realizowany jest w ramach „Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5.
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