Dzień Jakości w SNJL. Dobre praktyki na WA, WN i WFPiK
Tegoroczna odsłona Dnia Jakości Kształcenia będzie miała miejsce w przestrzeni wirtualnej.
To już piąta edycja tego wydarzenia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, ale pierwsza
w Szkole Nauk o Języku i Literaturze. W aplikacji MS Teams utworzony został zespół, a w
jego ramach kanały odpowiadające poszczególnym spotkaniom: wydziałowemu,
instytutowym, studenckim oraz doktoranckim.
Część główna zatytułowana Dzień Jakości w SNJL. Dobre praktyki na WA, WN i WFPiK
toczyć się będzie na kanale ogólnym zespołu.
Link do kanału ogólnego znajduje się w treści wiadomości.
Aby z jak największą łatwością odnaleźć przestrzeń naszego spotkania, zachęcam do
posłużenia się linkiem.
Przekazuję Państwu także kod zespołu: zijt439, ale proszę pamiętać, że posługiwać się nim
mogą jedynie osoby już zaproszone do zespołu; goście mogą posłużyć się jedynie linkiem, aby
dołączyć do zespołu.
Dla osób chcących włączyć się jako słuchacze proponuję następujące rozwiązanie – możecie
Państwo, za pośrednictwem MS Teams, przesłać prośbę o dołączenie do zespołu Dnia Jakości
Kształcenia i/lub konkretnych kanałów. Koordynatorki wydarzenia będą Państwa dołączać na
bieżąco. Swoją chęć uczestnictwa można także zgłosić drogą mailową na adresy:
jseniow@amu.edu.pl lub monika.sidorowska@amu.edu.pl. Drugi sposób umożliwi zgłoszenie
większej grupy osób – wtedy proszę o przesłanie listy imion i nazwisk wraz z adresami
mailowymi na amu.edu.pl
Dla jak najsprawniejszego – technicznie – przebiegu wydarzenia zwracam się do Państwa z
gorącą prośbą o wyłączenie mikrofonów podczas wystąpień prelegentów. W części
przeznaczonej na dyskusję chęć zabrania głosu proszę zgłaszać poprzez ikonę podniesionej
ręki, dodatkowo wszelkie pytania, komentarze, wnioski możecie Państwo zgłaszać na czacie.
W zespole została wyłączona możliwość tworzenia kanałów, dzięki temu uda nam się uniknąć
sytuacji tworzenia się alternatywnych spotkań na kanałach. W razie wątpliwości związanych
ze sposobami dołączenia do wydarzenia oraz pytań technicznych zachęcam do kontaktu z panią
Moniką Sidorowską poprzez mail monika.sidorowska@amu.edu.pl lub w aplikacji MS Teams
ms37872@o365.amu.edu.pl.

