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Akademický rok 2018/2019

Název Výuka předmětu 2 - A

Způsob zakončení Zápočet

Název dlouhý Výuka předmětu 2
Akreditováno/Kredity Ano, 5 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
0/0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Volně zapisovatelný předmět Ano

0/-

Letní semestr

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru NE
Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis
Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice S|N
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk. Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Cílem předmětu je výuka nebo asistence v kursu na bakalářské úrovni v oboru sociologie nebo příbuzném za základě konzultace a
dohody se školitelem či školitelkou.
Požadavky na studenta
Spolupracovat s garantem/garantkou kursu na naplánování výuky v kursu, případně na sestavení sylabu, včetně seznamu literatury.
Vyučovat v kursu dle plánu, komunikovat se studujícími ohledně jejich práce v kursu a poskytovat kolektivní a individuální
zpětnou vazbu.
Navrhnout garantovi/garantce hodnocení jednotlivých studujících.
Zápočty uděluje garant předmětu na žádost studující/ho. Žádost o udělení kreditů jsou studující povinni předložit garantovi
předmětu spolu s vyjádřením školitele nejpozději 30. června daného akademického roku. K žádosti, jejíž formulář je dostupný na
webových stránkách KSA FF UP, studující připojí popis výukových aktivit (v čem pedagogická asistence spočívala, časový rozsah
participace) a zhodnocení asistence vyučujícím/garantem daného kurzu. K žádosti se vyjádří rovněž školitel/ka.

Obsah
1. Naplánování výuky včetně pedagogických metod ve spolupráci s garantem/garantkou kursu.
2. Výuka v kursu a koordinace studentské práce dle sylabu kursu.
3. Poskytování zpětné vazby účastníkům kurzu, vyzvednutí kladných stránek a studijního pokroku, identifikace slabých stránek a
případného zhoršení studijního výkonu.
4. Formální zhodnocení studentské práce navržením známky garantovi/garantce kursu.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
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Získané způsobilosti
Způsobilost:
- naplánovat výuku dle sylabu, případně vytvořit vlastní sylabus ve spolupráci s garantem/garantkou daného kursu;
- formulovat cíle, způsobilosti, obsah, metody a požadavky pro daný kurs;
- sestavit povinnou a doporučenou literaturu pro daný kurs;
- zprostředkovat odborné vědomosti studujícím ve výuce prostřednictvím různých pedagogických metod;
- vést seminární výuku a koordinovat práci studujících ve výuce;
- poskytnout studujícím zpětnou vazbu na jejich práci v kursu včetně formálního hodnocení.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Přednášející:

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

Literatura

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Andragogika

Doktorský Kombinov Andragogika - čtyřletý
aná
Doktorský Prezenční Andragogika - čtyřletý

Andragogika

Forma

Obor

Etapa V.st.pl.

1

16

1

16

Rok Blok
2018 Pedagogický
modul 94
2018 Pedagogický
modul 94

Statut D.roč. D.sem.
B
B
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