NOVĚ VYPSANÉ PROGRAMY VHODNÉ PRO DOKTORANDY:
1/ Didaktické minimum pro začínající učitele
Cílem kurzu je získat základní vhled do didaktiky, tedy teorie vzdělání a vyučování, a to bez
ohledu na obor, kterému se profesně věnujete. Účastníci budou seznámeni s metodami a
doporučeními, jak své odborné znalosti a dovednosti efektivně předat studentům s cílem
posílit své učitelské sebevědomí a studenty motivovat.
Kurz proběhne blokově v prezenční formě a je určen pro studenty doktorského studia a
začínající učitele.
Termíny: čtvrtek 16. června 2022 (9:00 -18:00) a pátek 17. června 2022 (9:00 - 13:00)
Forma: prezenční
Místo konání: Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, Praha 1, místnost č. 38 v přízemí /po
vstupu do budovy PF hned vpravo/
Lektor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Registrace: zde

2/ Jak dále zlepšit své pedagogické dovednosti (kurz pro pokročilé učitele)

Cílem kurzu je v bezpečném, otevřeném a inspirativním prostředí sdílet své zkušenosti,
formulovat otázky a čerpat inspiraci od ostatních učitelů. Dále mimo jiné nalézt odpovědi na
to, jak motivovat své studenty, a to nejen k aktivitě během hodin, jak zadat domácí práci,
aby ji studenti udělali ad.
Kurz je určen pro zkušené pedagogy, kteří mají minimálně pět a více let pedagogické praxe.
Datum: 15. 6. 2022
Čas: 14:00 - 18:00
Forma: prezenční
Místo: Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, Praha 1, místnost č. 38 v přízemí /po vstupu
do budovy PF hned vpravo/
Lektor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Registrace: zde

3/ Writing Effective Literature Reviews
Annotation:
This three-hour workshop is designed to help academics and Ph.D. students, especially nonnative English speakers, on how to write an effective academic literature review.
We will focus on:
- the best approach to writing a review
- specific language commonly used
- ways to avoid plagiarism
- other elements of good academic writing style
This three-hour seminar is designed for academics and PhD students, especially non-native
English speakers. The programme will be run as closed online seminar in the platform
ZOOM.
Date: 17. 5. 2022
Time: 14:00 – 17:15
Online: ZOOM (link will be sent)
Lecturer: Jason Hwang, M.A.
Registration: here

