Obrady grupy POP-EDU 11.03.
Grupa POP-EDU spotkała się zdalnie na platformie MS Teams 11.03.
Obecni: Marcin Broniatowski, Mateusz Klinowski, Paulina Kramarz, Piotr Łukasik, Michał
Pałasz.
W pierwszej kolejności omówiono przygotowania prelegentów z Rady Klimatycznej UJ do
udziału w Tygodniu Jakości Kształcenia – Cykl Klimatyczny 23.03. Obecni prelegenci Paulina Kramarz i Piotr Łukasik poinformowali o stopniu przygotowań do tego wydarzenia.
Następnie poddano pod dyskusję kwestię wprowadzenia obowiązkowego 30 godzinnego kursu
klimatycznego na UJ. Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodzili się z tym, że kurs taki jest
niezbędny, jednakże pojawiły się różnice zdań dotyczące kwestii technicznych dotyczących
organizacji takiego kursu. Planowany kurs odbywałby się zdalnie, w związku z czym wszyscy
zgodzili się, że nagrania tworzące ten kurs powinny być na jak najwyższym poziomie. Padły
też propozycję, żeby kurs został przygotowany z wykorzystaniem technologii w zakresie
prezentacji treści, która na UJ nie jest dostępna. Ma to zapewnić odpowiedni poziom wyglądu
takiego kursu. Zdaniem niektórych uczestników dyskusji wprowadzenie takiego kursu już od
roku akademickiego 2022/23 nie jest realne, gdyż wymaga to poważnych zmian w programach
studiów, znacznej logistyki i zgody Senatu UJ.
Paulina Kramarz stwierdziła, że kurs klimatyczny powinien jak najszybciej ruszyć, nawet jeżeli
nie byłby kursem obowiązkowym. Michał Pałasz zaproponował, że kurs można by
zorganizować na platformie Zintegruj. W związku z tym w dyskusji wydzielono dwa byty:
„duży kurs klimatyczny” i „mały kurs klimatyczny”. Duży kurs byłby obowiązkowy dla całego
UJ i byłby zapisany, jako istotny cel w Strategii klimatycznej, jednakże jego uruchomienie
wymaga znacznych nakładów czasu. Mały kurs byłby uruchomiony już w roku akademickim
2022/23, a jego koordynatorką byłaby Paulina Kramarz. Paulina zaproponowała spotkanie
zdalne z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego prowadzącymi kurs klimatyczny.
Spotkanie to odbędzie się 08.04. Pierwsza część będzie poświęcona na rozmowę z osobami z
UW, druga na ogólną dyskusję o kursie, który miałby ruszyć w październiku 2022 oraz o
drugim, dużym kursie, ze wskazaniem, że ten byłby obowiązkowy.

