
Newsy z uczelni 
Zajęcia i wykłady ze smartfonem 
Jak informuje Uniwersytet Śląski, 
od października ruszą na uczelni zaję
cia i wykłady z wykorzystaniem 
tabletów i smartfonów. Z tej możliwości 
skorzystają studenci informatyki. 
Do projektu zgłosiło się już ponad dwu
stu chętnych. 

Studenci będą mogli korzystać z tych 
urządzeń w trakcie zajęć laboratoryj
nych. - Włączą komputery, przypną 
do nich tablety lub smartfony, a następ
nie będą wykonywali ćwiczenia i spraw
dzali, czy ich programy dobrze działają 
na tych urządzeniach - mówi dr Roman 
Simiński z Wydziału Informatyki 
i Nauki o Materiałach US w Katowicach. 

Łukasz Dzierżak, student pierwszego 
roku studiów magisterskich na Wydziale 
Informatyki i Nauki o Materiałach, 
uważa, że umiejętność programowania 
aplikacji na urządzenia mobilne może się 

okazać bardzo cenna na rynku pracy. 
Rynek urządzeń wzrasta, szczegól

nie w Polsce, bo coraz więcej osób decy
duje się na urządzenia mobilne, w tym 
smartfony. To oznacza, że będą korzy
stać z różnych aplikacji - nastolatki 
z gier, a osoby starsze np. z rozkładu 
jazdy pociągów. Niedawno udało mi się 
stworzyć taką aplikację o nazwie „Kole
jarz" - mówi Dzierżak. 

Laboratorium mobilne ze 
smartfonami i tabletami powstanie 
w ramach Akademii Nowych Techno
logii, która jest wspólnym projektem 
Uniwersytetu Śląskiego oraz firmy 
Research In Motion. 

Uczelnia zapowiedziała, że rozpocz
nie starania o uruchomienie specjaliza-
cjibądź specjalności podnazwąprojek-
towanie i programowanie aplikacji mo
bilnych. 

Centrum Języka i Kultury Chińskiej 
Pod koniec maja oficjalnie rozpoczęło 
działalność Centrum Języka i Kultury 
Chińskiej w ramach Uniwersytetu Mi
kołaja Kopernika w Toruniu. Ośrodek 
ma przygotować uczelnię do urucho
mienia sinologii. 

- Centrum Języka i Kultury Chińskiej 
UMK będzie nie tylko oferować kursy ję
zyka chińskiego, ale także promować 
kulturę chińską na uczelni, w mieście 
iwregionieorazrealizowaćprojekty ba
dawcze. Zajmie się także koordynacją 
współpracy między UMK a uczelniami 
w Chinach - mówi dr Marcin 
Czyżniewski, rzecznik UMK. 

Realizacja pomysłu była możliwa 
dzięki wsparciu uniwersytetu Anhui 
w mieście Hefei, który w ubiegłym roku 
odwiedziła delegacja władz toruńskiej 
uczelni. Chiński uniwersytet ofiarował 
na potrzeby nowego centrum sto po

dręczników do nauki języka chińskiego, 
a kolejne dwieście książek przekazało 
jedno z chińskich wydawnictw. 

Pierwsze kursy językowe także po
prowadzą lektorzy z Anhui. Władze 
UMK liczą, że uruchomienie centrum 
rozpocznie działania, które doprowadzą 
do utworzenia na toruńskiej uczelni si
nologii. 

Dzięki wizycie delegacjiwładz UMK 
w Chinach nawiązano współpracę 
z działającym w Pekinie Instytutem Ję
zyków Obcych. Ustalono, że grupa tam
tejszych studentów filologii polskiej od
bywać będzie w Toruniu studia II stop
nia. 

Nauka dla Chińczyków będzie bez
płatna. W zamian UMK liczy na ich po
moc w funkcjonowaniu centrum, 
a także w rozpropagowaniu w Chinach 
oferty kształcenia wToruniu. 

Zajęcia nawet z... Antarktydy 
Sprawdzenie zadań przesłanych przez 
studentów, korespondencja poprzez 
fora dyskusyjne i powadzenie wirtual
nego dziennika to standardowe możli
wości, które zapewnia e-learning. Nie 
byłoby w nich nic specjalnego, gdyby 
nie fakt, że uczony SGH zrobił to 
wszystko z... Antarktydy. 

Dr Wojciech Budzyński ze Szkoły 
Głównej Handlowej, który przebywał 
z ekspedycją polarną na Antarktydzie, 
dzięki mobilnemu modemowi satelitar
nemu mógł połączyć się z platformą e-
sgh. 

- To pozwoliło mu na sprawdzenie 
zadań przesłanych przez studentów 
oraz korespondencję z nimi poprzez 
fora dyskusyjne i wirtualny dziennik. 
Były to pierwsze zajęcia prowadzone 
dla studentów SGH z tej części świata 
- mówi rzecznik uczelni Marcin Po-

Jak informuje Poznań, na platformie 
e-sgh dostępnych jest około 50 przed
miotów, które obejmują swoim zakre
sem większość obszarów edukacji eko
nomicznej. - Studentom udostępniane 
są ponadto materiały e-learningowe, 
uzupełniające tradycyjnie wykładane 
przedmioty podstawowe oraz wybrane 
przedmioty kierunkowe. Platforma e-
sgh to także moduły umożliwiające bez
pośrednią interakcję z prowadzącym 
zajęcia, takie jak czaty i błogi - wyjaśnia. 

Z zasobów dostępnych na platfor
mach e-learningowych SGH studenci 
mogą korzystać o dowolnej porze 
i z dowolnego miejsca z dostępem 
do internetu. Nauczyciele akademiccy 
SGH prowadzą również autorskie 
strony edukacyjne i publikują dodat
kowe materiały dydaktyczne w wirtu
alnym środowisku nauczania. 
(d/Źródło: Serwis Nauka w Polsce) 
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