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E-learning w projekcie KdG
Nauka przez Internet we własnym tempie w dowolnym czasie!
•

20 trójmodułowych kursów e-learningowych na platformie
Moodle dostępnych dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu (wdrożone do października 2012).

•

Uzupełnienie wiedzy
zdobywanej na studiach.
Połączenie wiedzy
teoretycznej i praktycznej
popartej przykładami
z życia gospodarczego.
Uzyskanie certyfikatu
i możliwość wpisu
do suplementu dyplomu.

•

•

Zapisani użytkownicy
Nazwa Kursu
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza i projektowanie aplikacji internetowych
Techniki wielowymiarowe we wspomaganiu decyzji biznesowych
Zasady opodatkowania przedsiębiorców w Polsce w warunkach konkurencji i
harmonizacji podatkowej.
Polityka pieniężna w dobie kryzysu gospodarczego
Techniki sprzedaży
Zarządzanie produktem
Rynek finansowy
Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania
Zarządzanie projektem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie strategiczne
Badania Konsumenckie
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
Zarządzanie innowacjami
Wybrane metody wielowymiarowej analizy złożonych zjawisk gospodarczych
Strategie konkurencyjność przedsiębiorstwa
Optymalizacja czasowo-kosztowa projektów
Kryzysy gospodarcze i spór o rolę państwa
Bancassurance
Analiza rynku i badania marketingowe
Ogółem
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Struktura kursów
•

Każdy kurs – 3 moduły:
– Moduł 1 - część podstawowa kursu
– Moduł 2 - część średniozaawansowana kursu
– Moduł 3 – część zaawansowana kursu

•

Każdy moduł – 3 części:
– test sprawdzający wiedzę studenta przed przystąpieniem do
modułu (pre-test)
– część kursowa – podzielona na bloki, zawiera elementy wiedzy
akademickiej, dydaktycznej (praktycznej) i multimedia
– test sprawdzający wiedzę studenta po ukończonym module
(post-test)

Co można było zrobić lepiej?
Problemy, przyczyny, rozwiązania
•

Problemy techniczne na etapie wdrażania i utrzymania kursów.
→ Zamówienia publiczne.
→ Model współpracy z wykonawcą.

•

Kursy w znacznej części przypominają prezentacje stworzoną w
programie Power Point (model czytaj-oglądaj-rozwiąż test). Mimo
prób urozmaicenia treści tak są odbierane przez studentów.
→ Bardziej urozmaicone dobieranie treści i metod (różny układ dla różnych
kursów).
→ Mniej metod podawczych i więcej aktywizujących.

•

Metoda sprawdzająca ograniczona do testu (mimo różnych form
pytań/ zadań).
→ Metody aktywizujące (problemowe, projektowe, analiza studiów
przypadku, gry decyzyjne)

•

Nierównomierna aktywność studentów w zakresie realizacji kursów.
→ Blended courses.

Dziękuję za uwagę!

• http://kdg.ue.poznan.pl/wsparcie-karier/
• Milena Ratajczak-Mrozek (milena.ratajczak@ue.poznan.pl)

