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Formy pracy koła 

 Cykliczne spotkania naukowe 

 Prowadzenie warsztatów, wykładów 

 Odczyty anglojęzyczne prowadzone przez 
studentów i zaproszonych gości 

 Wsparcie uczenia się młodszych studentów 

 Obozy naukowe 

 Studenckie konferencje naukowe 

 

 



Formy aktywności w kole 

 Tutoring rozwojowy 

 Tutoring naukowy 

 indywidualne spotkania z opiekunami 
naukowymi, w tym przygotowanie publikacji i    
wystąpień konferencyjnych 

 Opracowanie/prowadzenie warsztatów 

 

 Uczestnictwo w oferowanych formach 
rozwoju jako prowadzący lub słuchacz 

 

 



Koło prowadzone jest  

przez studentów 

dla studentów 

przy wsparciu nauczycieli akademickich. 

Wszystkie propozycje aktywności są mile widziane, 

a dobre pomysły są zawsze realizowane. 



Realizowane tematy 

 

- MaxWhere: budowanie środowiska 3D 
uczenia się 

 

- Konstruktywne uczenie się  

 (mathability, learnability) 

 



Drużyna IVY 

Bank PKO BP 

NBP 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Logonet 

 

IV LO, V LO, VI LO  

Zespół Szkół Muzycznych 

ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego  

KP CEN w Bydgoszczy 



Drużyna IVY 

Staże/praca w projektach 
 

    Realizacja bazy danych – Excel i Access 

    Dydaktyka matematyki  

– zajęcia prowadzone przez studentów  

  dla uczniów szkół średnich prowadzone pod opieką trenerów Ivy  

  i na terenie firmy w profesjonalnych salach szkoleniowych. 

 Program stypendialny Drużyny ivy i Fundacji Take Care 

 Facebook: Wzajemne lajkowanie stron i postów, udostępnianie  

         Praktyki dla studentów prowadzących profil UKW w dziale Social Media 

 



Bank PKO BP 
Staże 3-miesięczne 

 udział w procesie rekrutacji 

 płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia. 

 

Logonet 
 analiza aktualnego kodu oraz struktury aplikacji dotychczas 

wdrożonych i rozwijanych; 

 poznanie środowiska developerskiego firmy oraz organizacji 
systemów serwerowych; 

 analiza, weryfikacja i opis problemów zgłaszanych przez klientów we 
wdrożonych aplikacjach; 

 współpraca z doświadczonymi pracownikami przy tworzeniu nowych 
modułów, rozwijaniu starych oraz w budowie całych aplikacji;  



Edukacja 
 

 na zajęciach z cyklu Zdolni znad Brdy: studenci mogą przysłuchiwać 
się zajęciom, proponować własne rozwiązania, samodzielnie 
rozwiązywać zadania itp., 

 

 pomoc w sprawdzaniu zadań Ligii zadaniowej 

 

 prowadzenie warsztatów dla uczniów 

 



PROGRAM ERASMUS+ 
Changing lives. Opening minds.  

2014-2020 
 

 
dr Katarzyna Chmielewska              dr Piotr Sworowski 

Koordynator  Uczelniany            Koordynator Instytutowy 

  Joaana Kalka – Biuro Współpracy Międzynarodowej 
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Praktyka: zagraniczne 
przedsiębiorstwo, uczelnia, organizacja 

non-profit, placówka badawcza, itp. 

wybrane instytucje dostępne na 
www.erasmus.org.pl  

Studia: uczelnia partnerska UKW,  

wykaz dostępny na www.erasmus.ukw.edu.pl 

DOKĄD NA STYPENDIUM 

www.erasmus.ukw.edu.pl 



 83 uczelnie partnerskie w  

 

Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na 

Cyprze, w Estonii, Finlandii, Francji, Grecji,  

Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie,  na  

Łotwie, w Niemczech, Norwegii,  Portugalii,  

Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, na  

Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech 



Bułgaria Uniwersytet Konstantyna Presławskiego w Szumen 

Macedonia St Kliment Ohridski University Bitola 

Niemcy Karlsruher Institut fur Technologie 

Rumunia Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca 
Rumunia Universitatea Aurel Vlaicu Din Arad 

Serbia University of Kragujevac 
Słowacja University of Zilina 
Turcja Ordu University 
Turcja Beykent University 
Turcja Trakya Universitesi 
Turcja Karamanoğlu Mehmetbey University 
Turcja Recep Tayyip Erdogan University 
Turcja Erzurum Technical University 
Węgry Debreceni Egyeten 
Włochy Seconda Universita degli Studi di Napoli 
Włochy Universita' degli Studi di Perugia 

Włochy Universita di Camerino 

WYKAZ UCZELNI PARTNERSKICH 

dla kierunku matematyka 



www.erasmus.ukw.edu.pl 

Status studenta UKW (studia stacjonarne  

i niestacjonarne) 

Odpowiednia średnia ocen z dotychczasowego 
toku studiów (powyżej 3.5) 

Znajomość języka wykładowego uczelni 
przyjmującej/instytucji  
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Praktyka: od 2 do 12 miesięcy 

Studia: od 3 do 12 
miesięcy  

1. cykl studiów – 12 miesięcy (studia + praktyka) 

2. cykl studiów – 12 miesięcy (studia + praktyka) 

3. cykl studiów  - 12 miesięcy (studia + praktyka) 

CZAS TRWANIA STYPENDIUM 

www.erasmus.ukw.edu.pl 



www.erasmus.ukw.edu.pl 



STUDIA 
2020/21 marzec 

2020 

PRAKTYKA 
2020/21 Rekrutacja 

ciągła 

www.erasmus.ukw.edu.pl 



 
 

 
 

Poszukujemy mentorów dla 

zagranicznych studentów programu 

Erasmus. 

 

Mentor jest opiekunem studenta 

podczas jego pobytu w Polsce. 
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    PROGRAM MENTOR 

www.erasmus.ukw.edu.pl 
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udział imprezach integracyjnych 

dodatkowe punkty w rekrutacji do programu 
Erasmus 

certyfikat udziału 

www.erasmus.ukw.edu.pl 



http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_en.htm 

www.erasmusplus.org.pl 

 

www.erasmus.ukw.edu.pl 

 

www.erasmus.ukw.edu.pl 



 Koło Omega 

 Erasmus+ 

 Program Mentor 

 tutoring 

 staże zawodowe 

 otwartość na Wasze pomysły … 

          zapewnią Wam bogate CV.  


