Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Forum konsultacyjne
projektu TEACHENER
JAKICH KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW
UCZELNI TECHNICZNYCH POSZUKUJĄ
PRZYSZLI PRACODAWCY?
DLA KOGO FORUM?
Przedstawiciele przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej, które zatrudniają
absolwentów uczelni technicznych (w szczególności w specjalnościach energetycznych).
W JAKIM CELU?
Poznanie projektu TEACHENER, zaprezentowanie swoich potrzeb jako pracodawcy,
skonsultowanie kierunku zmian programów i efektów kształcenia na uczelniach
technicznych, dyskusja na temat kompetencji kluczowych przyszłych inżynierów.
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?
Realny wpływ na efekty kształcenia studiów technicznych, uwzględnienie uwag i potrzeb
pracodawców, nawiązanie i wzmocnienie współpracy z uczelniami kształcącymi inżynierów.

PROJEKT TEACHENER — JAK ZMIENIAMY
KSZTAŁCENIE PRZYSZŁYCH INŻYNIERÓW?
Celem projektu TEACHENER jest poprawa jakości kształcenia studentów uczelni technicznych – na kierunkach studiów związanych z energetyką – poprzez lepsze powiązanie
nauczanych przedmiotów technicznych z treściami nauk społecznych i humanistycznych.
Analiza programów nauczania przedmiotów technicznych związanych z energetyką
wskazuje, że aspekty społeczno-humanistyczne są w nich słabo reprezentowane.
Z drugiej strony, w ramach nauk społecznych i humanistycznych istnieje rozwinięty nurt
badań związanych z kluczową rolą, jaką energetyka pełni w życiu społecznym, politycznym
i ekonomicznym. Takie dziedziny nauki jak socjologia środowiska, badania rozwojowe,
nowa teoria ruchów społecznych, czy etyka i filozofia od dawna zajmują się badaniem
społecznych aspektów wykorzystania energii.
TEACHENER ma ambicję częściowo wypełnić istniejącą lukę poprzez zaproponowanie
interdyscyplinarnych programów nauczania kluczowych zagadnień z zakresu energetyki.
Zostaną one opracowane wspólnie przez uczestników projektu z Politechniki Gdańskiej
i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (oraz pozostałych uczestników projektu
z Hiszpanii, Niemiec i Czech), przy wykorzystaniu zarówno aktualnej wiedzy branżowej,
jak i narzędzi współczesnych nauk społecznych i humanistycznych.

AGENDA
11.00-12.30
Prezentacja projektu oraz
potrzeb pracodawców
12.30-13.30
Lunch
13.30-15.00
Debata: jakie kompetencje
kluczowe absolwentów?
WAŻNE INFORMACJE
TERMIN
piątek, 23 marca 2018 r.
MIEJSCE
Politechnika Gdańska
Laboratorium LINTE^2
ul. Sobieskiego 5, Gdańsk
R.S.V.P.
do dnia 13 marca 2018 r.
KONTAKT

Więcej informacji na stronie:

eia.pg.edu.pl/teachener

izabela.sadowska@pg.edu.pl

