LP

1

2

3

Tytuł projektu

Trzecia Misja Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wrocławiu dla dzieci i
młodzieży

Trzecia Misja Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wrocławiu dla UTW

Kompetentny student –
doświadczony absolwent:
międzynarodowe warsztaty
kompetencji kluczowych dla
rynku pracy

Akronim

3M DiM

3M UTW

APM

Program

Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój

Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój

Instytucja finansująca
(z umowy o dofinansowanie)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program
Akademickie
Narodowa Agencja Wymiany
Partnerstwa
Akademickiej
Międzynarodowe

Typ projektu

edukacyjny

edukacyjny

edukacyjny

Rola UEW

Wnioskodawca

Wnioskodawca

Partner

Wartość projektu całość konsorcjum

Data rozpoczęcia Data zakończenia

01.01.2019

01.01.2019

01.10.2019

31.12.2022

Wartość projektu wg
umowy UEW

1 171 462,80 zł

-

31.12.2022

1 136 318,91 zł

628 313,75 zł

-

30.09.2022

Wysokość
Jednostka /Wydział /
dofinansowania UEW Jednostka Kierownika
(według umowy)
merytorycznego

609 464,33 zł

114 253,00 zł

1 326 532,00 zł

114 253,00 zł

Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania

Zasięg

Opis projektu

krajowy

Celem głównym projektu jest podniesienie do końca 2022 roku kluczowych kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki,
rynku pracy i społeczeństwa przez osoby uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym - 930 uczniów szkół podstawowych i
średnich, poprzez realizację działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, tj. opracowanie programów kształcenia i
realizację działań dydaktycznych ukierunkowanych na rozwój kompetencji pozwalających na:
- aktywizację społeczną i zawodową;
- poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
- pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
- zapobieganie społ. wykluczeniu
Projekt realizowany będzie w okresie 1.01.2019 - 31.12.2022 we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu. Wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół podstawowych i średnich z woj. dolnośląskiego. W ramach inicjatywy dzieci i
młodzież będą mieli możliwość skorzystania z różnych form wsparcia (szkolenia, warsztaty, laboratoria) prowadzących do zmiany
następujących kompetencji: analityczne, ogólne lub zawodowe, przedsiębiorcze, informatyczne, pracy w zespole, komunikacyjne,
przyjmowania odpowiedzialności, kształtowania postaw proaktywnych i kreatywnych.

krajowy

Celem głównym projektu jest podniesienie w ciągu 4 lat kompetencji społecznych przez seniorów uczestniczących w działaniach
edukacyjnych w ramach UTW UEW. Sukcesem projektu będzie rozwinięcie przez seniorów sfery kontaktów interpersonalnych, co
wyraża się łatwością w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi, zdolnościami do współodczuwania i współpracy,
dążeniem do wspólnych celów, nabyciem lub rozwinięciem umiejętności rozwiązywania konfliktów i przezwyciężania różnic w
poglądach, zdobycie/rozwinięcie kompetencji informatycznych i komunikacyjnych oraz pracy w zespole. Zaplanowane w projekcie
działania doprowadzą do poszerzania wiedzy ogólnej i rozwoju zainteresowań uczestnika projektu, a zdobyte lub umocnione
kompetencje ułatwią aktywizację społeczną seniorów, pobudzą ich do edukacyjnej oraz kulturalnej aktywności, a w efekcie
zmniejszą ryzyko wykluczenia społecznego.
Projekt pt. Trzecia misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowany będzie w
okresie 1.01.2019 – 31.12.2022 we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W ramach
inicjatywy uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z różnych form wsparcia (szkolenia, warsztaty, laboratoria,
spotkania kulturalne i artystyczne) prowadzących do zmiany następujących kompetencji: kompetencji interpersonalnych,
komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole oraz informatycznych.
Projekt obejmuje realizowane wspólnie z podmiotami organizacji pozarządowych działania dla niestandardowych odbiorców
szkolnictwa wyższego - Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające
się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

międzynarodowy

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych dla rynku pracy poprzez udział studentów w warsztatach
międzynarodowych, wykonywanie zadań praktycznych w grupie wielokulturowej oraz udział w wizytach studyjnych w
międzynarodowych firmach.Grupę docelową stanowią studenci kierunków ekonomicznych pierwszego stopnia; 45 studentów z 5
krajów będzie uczestniczyć w programie rozwoju kompetencji w trakcie 3 ostatnich semestrów studiów, tuż przed wejściem na
rynek pracy, połączone z udziałem w wykładach, seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych u pracodawców z kraju
goszczącego.
W ramach projektu przewidziane są badania nad kompetencjami przyszłych absolwentów uczelni europejskich, w szczególności
kompetencji cross-kulturowych. Za część badawczą w całości odpowiedzialny jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
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Systemic expansion of
territorial CIRCULAR
Ecosystems for end-of-life
FOAM

Developing Online
International Teamwork

CIRCULAR FOAM

DO IT

Horyzont 2020

Erasmus+
Cooperation
partnerships in
higher education

European Research Executive Agency
(REA)
Komisja Europejska

Dům zahraniční spolupráce
(DZS)Centre for Internationa
Cooperation in Education

badana naukowe-podstawowe

dydaktyczny (I,II st.)

Partner

Partner

01.10.2021

01.11.2021

30.09.2025

01.11.2024

€

€

19 192 150,00

€

265 504,00 €

311 125,00

48 951,00

€

€

311 125,00

48 951,00

Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania

międzynarodowy

Projekt CIRCULAR FOAM ma na celu wprowadzenie wielu ulepszeń do istniejącego cyklu materiałowego i zbudowanie nowego,
zrównoważonego, okrągłego ekosystemu sztywnej pianki poliuretanowej: Projekt skupi się nie tylko na opracowaniu dwóch
nowatorskich dróg recyklingu chemicznego materiałów wycofanych z eksploatacji. Pomoże również w stworzeniu i
zademonstrowaniu odpowiednich systemów logistycznych i zbiórki odpadów, opracowaniu rozwiązań dotyczących demontażu i
sortowania, a także zaprojektowania przyszłych produktów i materiałów w celu zwiększenia możliwości recyklingu.
Projekt koncentruje się na recyklingu pokonsumpcyjnych lodówek i odpadów budowlanych w kilku wybranych modelowych
regionach. Należą do nich regiony przemysłowe i górnicze „Rheinisches Revier” w Nadrenii Północnej-Westfalii, Niemczech i na
Śląsku w Polsce, a także obszar Wielkiego Amsterdamu w Holandii. Studia przypadków pozwolą opracować projektowe rozwiązanie
systemowe z potencjałem replikacji w innych regionach. W ten sposób projekt przyczyni się również do misji „Horyzont Europa”,
której celem jest pomoc co najmniej 150 regionom w całej Europie w uodpornieniu się na zmianę klimatu do 2030 r.

międzynarodowy

Celem projektu jest opracowanie kursów COIL (Collaborative Online International Learning) lub BIP (Blended Intensive Programs) w
ścisłej współpracy ze studentami, zwłaszcza studentami, którzy mają doświadczenie w międzynarodowych programach mobilności.
Ten rodzaj współpracy może mieć miejsce bezpośrednio między studentami a ich nauczycielem na określonym kursie lub z
organizacją studencką, taką jak ESN (Erasmus Student Network). Cele zostaną osiągnięte poprzez opracowanie zestawu wytycznych
dotyczących edukacji cyfrowej, które: a) podnoszenie świadomości na temat znaczenia edukacji cyfrowej i współpracy
międzynarodowej na uczelniach, b) ułatwiać i przyspieszać integrację międzynarodowych doświadczeń związanych z pracą
zespołową do programów uczelni d) dostarczać wskazówek uzupełnionych krótkimi filmami instruktażowymi, aby inspirować i
wspierać nauczycieli w nauczaniu. e) wdrażać innowacje w komunikacji między nauczycielami i uczniami z różnych środowisk
kulturowych.

6

Doktorat wdrożeniowy ZIF2Biznes

DrWdroż1 ZIF

7

Doktorat wdrożeniowy II
edycja ZIF

DrWdroż2 ZIF

8

Doktorat wdrożeniowy III
edycja Szkoła doktorska

DrWdroż3

9

Doktorat wdrożeniowy IV
edycja

DrWdroż4

10

Kreowanie wizerunku marki
poprzez działania edukacyjne.
Dobre praktyki i model
DrWdroż5a
komunikacji wizerunku marki
ogrodów zoologicznych

11

Badania w obszarze
wykorzystania nowych
technologii w połączeniu z
metodami sztucznej
inteligencji do usprawnienia
zarządzania procesami w
branży logistycznej
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program
„Doktorat
wdrożeniowy”

MNiSW
obecnie
Ministerstwo Edukacji i Nauki

program
„Doktorat
wdrożeniowy”
program
„Doktorat
wdrożeniowy”
program
„Doktorat
wdrożeniowy”

MNiSW
obecnie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
MNiSW
obecnie
Ministerstwo Edukacji i Nauki

dydaktyczny

Wnioskodawca

01.10.2017

28.02.2022

-

1 093 190,00 zł

1 093 190,00 zł

Wydział Zarządzania

krajowy

dydaktyczny

Wnioskodawca

01.10.2018

31.10.2022

-

1 958 162,50 zł

1 958 162,50 zł

Wydział Zarządzania

krajowy

dydaktyczny

Wnioskodawca

01.10.2019

31.10.2023

-

1 558 325,64 zł

1 558 325,64 zł

Szkoła doktorska

krajowy

Ministerstwo Edukacji i Nauki

dydaktyczny

Wnioskodawca

01.10.2020

31.10.2024

-

1 121 649,20 zł

1 121 649,20 zł

Szkoła doktorska

krajowy

program
„Doktorat
wdrożeniowy”

Ministerstwo Edukacji i Nauki

dydaktyczny

Wnioskodawca

01.10.2021

31.10.2025

-

280 412,32 zł

280 412,32 zł

Szkoła doktorska

krajowy

DrWdroż5b

program
„Doktorat
wdrożeniowy”

Ministerstwo Edukacji i Nauki

dydaktyczny

Wnioskodawca

01.10.2021

31.10.2025

-

280 412,32 zł

280 412,32 zł

Szkoła doktorska

krajowy

Koncepcja oraz opracowanie
prototypu cyfrowego systemu
automatyzacji oraz konwersji
DrWdroż5c
procesów sprzedaży w
przedsiębiorstwie Kulik M.
Kempa Sp. Jawna

program
„Doktorat
wdrożeniowy”

Ministerstwo Edukacji i Nauki

dydaktyczny

Wnioskodawca

01.10.2021

31.10.2025

-

280 412,32 zł

280 412,32 zł

Szkoła doktorska

krajowy

Energy Citizenship and Energy
Communities for a CleanEC2
Energy Transition

Horyzont 2020

Innovation and Networks Executive
Agency (INEA)
Komisja Europejska

badania naukowe-pozostałe

Partner

01.05.2021

30.04.2024

€

2 999 935,00

€

169 437,50

€

169 437,50

Wydział Ekonomii i
Finansów

międzynarodowy

Celem projektów jest realizacja Doktoratów wdrożeniowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pełny cykl kształcenia
prowadzony jest w systemie dualnym we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Doktorant pracuje nad rozwiązaniem
konkretnego problemu badawczo-rozwojowego w dwóch miejscach pod okiem dwóch opiekunów merytorycznych –wskazywanym
przez pracodawcę i pochodzącym z jednostki naukowej. Doktorant realizuje zadania zgodne z regulaminem uczelni. Grupę docelową
stanowią doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Głównym efektem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest przedłożenie pracy dyplomowej o charakterze wdrożeniowym. Ponadto
uruchomienie programu doktoratów wdrożeniowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu przyczyni się do ożywienia
współpracy między badaczami a otoczeniem społeczno-gospodarczym, usprawni transfer wiedzy między nauką a biznesem, a także
wykształci nową generację naukowców. Efekty mogą być rozpatrywane z punktu widzenia różnych grup interesariuszy.
Wyniki doktoratów wdrożeniowych w sposób bezpośredni lub pośredni będą przyczyniać się do zwiększenia udziału w rynku,
poprawie wyników finansowych lub usprawnieniu organizacji w wybranych obszarach działalności przedsiębiorstw.

Cele EC2:
Poprzez badania empiryczne, analizę teoretyczną i działania współtworzące z różnymi interesariuszami, projekt będzie:
1.Zapewniał narzędzia oparte na dowodach oraz cyfrowy program szkoleniowy w celu zwiększenia skali obywatelstwa
energetycznego i społeczności energetycznych;
2.Opracowywał praktyczne zalecenia i raporty dla decydentów politycznych poprzez powiązanie wyników projektu z polityką i
praktyką;
3.Dostarczał sprawdzonych narzędzi wspierających obywatelstwo energetyczne i społeczności energetyczne;
4.Wspierał integrację obywatelstwa energetycznego i społeczności energetycznych;
5.Pogłębiał nasze zrozumienie obywatelstwa energetycznego oraz tego jak wzmocnić pozycję obywateli, aby stali się obywatelami
energetycznymi;
6.Określał warunki prawne i ekonomiczne wspierające lub utrudniające obywatelstwo energetyczne;
7.Umożliwiał dowiedzenie się, jak obywatelstwo energetyczne kształtuje i wpływa na sektor energetyczny, transformację
energetyczną oraz osiągnięcie celów UE w zakresie dekarbonizacji.
W ramach projektu opracowana zostanie jasna koncepcja obywatelstwa energetycznego i zebrane zostaną możliwe do
zastosowania spostrzeżenia na temat optymalnych warunków dla jego rozwoju. Szczególny nacisk położono na rolę społeczności
energetycznych oraz na to, jak ich struktura może pomóc – lub przeszkodzić – w tworzeniu obywateli energetycznych.
Zdobyta wiedza doprowadzi do opracowania polityki, narzędzi i praktyk, które będą wspierać zrównoważone, sprawiedliwe i
sprzyjające włączeniu społecznemu przejście do społeczeństwa niskoemisyjnego z obywatelami w centrum uwagi.

14

GnG Fork2Farm
(„Gospodarstwo neutralne dla
klimatu, z produkcją wodoru i
sekwestracją węgla,
wykorzystujące poferment z
odpadów spożywczych jako
GnG Fork2Farm
zasób, zgodnie z zasadami
gospodarki o obiegu
zamkniętym w celu
praktycznego zastosowania
strategii „od pola do stołu”)

Granty na granty promocja jakości Ministerstwo Edukacji i Nauki
III
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HeartBIT 4.0 – Application of
innovative Medical Data
HeartBIT
Science technologies for heart
diseases

Horyzont 2020

Przyjazna Przestrzeń dla
Mieszkańców - Inteligentna
Nowa Ruda

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Program
obecnie
Operacyjny Pomoc
Ministerstwo Rozwoju
Techniczna
i Technologii
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INR

Research Executive Agency (REA)
Komisja Europejska

badania naukowe-pozostałe

Wnioskodawca

badania naukowe-pozostałe

Partner

komercjalizacja i/lub wdrożenie

Partner

3 miesiące od
otrzymania transzy /
transza wpłynęła:
30.12.2021

3 miesiące od
otrzymania transzy /
transza wpłynęła:
30.12.2021

01.01.2020

31.12.2022

01.06.2019

30.06.2022

9 974,16 zł

-

€

787 825,25

1 181 977,98 zł

€

61 975,25

64 000,00 zł

€

9 974,16 zł

Wydział
Zarządzania/Inynierii
Produkcji

krajowy

Projekt zakładał wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników naukowo-badawczych zaangażowanych w opracowywanie
wysokiej jakości wniosków o przyznanie grantów z programu Horyzont 2020. Celem projektu jest zwiększenie efektywności
ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach
programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników w opracowanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie
tych grantów.

61 975,25

Wydział Zarządzania

międzynarodowy

Celem projektu HeartBIT 4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases
jest przeprowadzenie serii szkoleń, warsztatów, konsultacji oraz opracowanie materiałów dla pracowników z
Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, m.in. w zakresie zastosowania
nowoczesnych technologii Big Data, technik Data Science i uczenia maszynowego w medycynie oraz
bezpieczeństwa danych medycznych

krajowy

W ramach projektu zaprojektowane zostanie energooszczędne oświetlenie miejskie, system zbierania danych o jakości powietrza a
także przeprowadzone audyty budynków użyteczności publicznej pod kątem energetycznym.
Docelowym efektem działań EDUKACYJNYCH ORAZ OPRACOWANIA INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ będzie:
1. ograniczenie zużycia energii i zanieczyszczenia powietrza poprzez poprawę zarządzania energią w budynkach użyteczności
publicznej
2. ograniczenie zużycia energii i zanieczyszczenia powietrza poprzez poprawę Zarządzania Oświetleniem Miejskim
3. wdrożenie systemu zbierania i przesyłania danych o Powietrzu – kompleksowy system monitorowania jakości powietrza na
terenie całego miasta – ostrzeżenia dla mieszkańców

57 600,00 zł

Wydział Zarządzania
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Program doskonałości
naukowo-badawczej
INTEREKON

Interekon

18

INTEgrated REporting for
SMEs Transparency

19

LEarning And Development in
LEAD
micro- and small enterprises

20

21

INTEREST

Interdyscyplinarny Program
Studiów Doktoranckich na
Wydziale InżynieryjnoIPSD
Ekonomicznym Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wrocławiu

Program stypendialny NAWA

NAWA

Regionalna
Inicjatywa
Doskonałości

Erasmus+
Strategic
Parterships for
vocational
education and
training

Erasmus+
Cooperation
partnerships in
vocational
education and
training

Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój

umowa ramowa

badania naukowe- podstawowe;
MNiSW obecnie Ministerstwo Edukacji
mobilności i wymiany naukowej
i Nauki

Tempus Közalapítvány

Tempus Közalapitvany

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowa Agencja Wymiany
Akademickiej

edukacyjny

edukacyjny

dydaktyczny

dydaktyczny

Wnioskodawca

Partner

Partner

Wnioskodawca

Wnioskodawca

01.01.2019

01.10.2019

01.11.2021

01.09.2017

2018 umowa ramowa

31.12.2022

31.08.2022

30.04.2024

30.08.2022

do czasu rozwiązania
umowy ramowej

-

10 721 040,00 zł

328 999,00 €

€

€

318 514,00

-

-

€

36 625,00

42 544,00

678 962,50 zł

701 950,00 zł

10 721 040,00 zł

€

€

35 625,00

41 344,00

658 593,62 zł

701 950,00 zł

Wydział Zarządzania /
Centrum Obsługi Badań
Naukowych

Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania

Dział Świadczeń
Stypendialnych

międzynarodowy

międzynarodowy

Projekt InterEkon realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jest finansowany z programu MINISTRA NAUKI I
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO na lata 2019-2022 „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
Głównym celem programu jest prowadzenie wysokiej jakości badań prowadzonych przez zespoły badawcze w zakresie:
Sieci współpracy, łańcuchów logistycznych i ekosystemów biznesu.
FinTech i Big Data.
Bioekonomii.
Ekonomii społecznej, ekonomii rozwoju.
Przedsiębiorczości i innowacji.

Głównym zamierzeniem projektu INTEREST jest opracowanie propozycji dotyczącej sprawozdawczości zintegrowanej dla małych i
średnich przedsiębiorstw (MŚP). Obecnie duże, międzynarodowe organizacje są znacznie bardziej zaawansowane w kompleksowym
raportowaniu na temat procesów tworzenia wartości niż MŚP. Jednym z podejść stosowanych przez duże podmioty jest
raportowanie na temat sześciu kapitałów, co wciąż jest uważane za stosunkowo nową, ale ewoluującą praktykę. Bezpośrednie
przełożenie standardów, którymi kierują się duże organizacje nie jest możliwe, więc celem niniejszego projektu jest opracowanie
schematu dostosowania sprawozdawczości opartej na 6 kapitałach do realiów MŚP. Innym wyzwaniem wyznaczonym przez
partnerstwo jest wypracowanie możliwych bodźców zachęcających MŚP do przyjęcia idei raportowania zintegrowanego.
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych inwestorów i innych interesariuszy to tylko jeden z najbardziej przekonujących argumentów.
Inne obejmują łatwiejszy dostęp do finansowania, lepsze podejmowanie decyzji, poprawę reputacji i skupienie się na
długoterminowym zrównoważonym rozwoju MŚP. Projekt ma wskazać, w jaki sposób praktyka raportowania zintegrowanego może
wspomóc poprawę ekonomicznych, społecznych i zrównoważonych wyników MŚP.

międzynarodowy

W ramach projektu będą realizowane badania w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych w sektorze MŚP oraz tworzenia
innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. Rezultaty projektu będą w postaci wyników badań i wytycznych do tworzenia oraz
realizacji programów szkoleniowych dla przedsiębiorstw. Wyniki badań zawarte będą w ogólnodostępnym podręczniku po
zakończeniu projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu z Belgii, Chorwacji,
Estonii, Francji, Portugalii i Węgier.
Projekt potrwa 3 lata.

krajowy

Celem głównym projektu jest stworzenie nowego interdyscyplinarnego programu stacjonarnych studiów III stopnia o zasięgu
krajowym w zakresie nauk ekonomicznych (dyscyplina: ekonomia) i rolniczych (dyscyplina: technologia żywności i żywienia) o
charakterze akademickim, uwzględniając aspekty międzynarodowe Wsparciem objętych zostanie 10os. Przewiduje się, że do końca
projektu min. 60% uczestników uzyska stopień doktora. Projekt wpisuje się w działania podejmowane na rzecz podniesienia
potencjału innowacyjnych badań istotnych dla gospodarki regionu w obszarach: Żywność wysokiej jakości oraz Branża chemiczna i
farmaceutyczna w ramach Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji. Projekt obejmuje pełny cykl kształcenia na studiach III st. i
realizowany będzie w okresie od 01.09.2017 do 30.08.2022. W przygotowanie IPSD zaangażowana została kadra Wydziału
Inżynieryjno-Ekonomicznego (WIE), wykorzystane zostały rekomendacje przedstawicieli pracodawców z regionu oraz doświadczenia
wykładowców z zagranicy, jak również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez UEW w 03.2017. Treść wypracowanych
programów studiów doktoranckich będzie zgodna z Europejską Kartą Naukowca. W ramach nowego programu kształcenia
realizowane będą zajęcia z 2 dziedzin - ekonomii i technologii żywności, a w efekcie prowadzonej działalności naukowej powstanie
interdyscyplinarna rozprawa doktorska. Aby wzmocnić aspekt interdyscyplinarności, każdy student zostanie objęty opieką przez 2
promotorów - ekspertów z obu dyscyplin. Profil kształcenia nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering
management, którego absolwenci posiadają umiejętność łączenia wiedzy z ekonomii i technologii żywności i żywienia. Studia
stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na doktorów o międzyobszarowej wiedzy oraz unikatowych umiejętnościach i
kompetencjach, w celu dokonywania całościowych diagnoz.

krajowy

Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wspiera mobilność pomiędzy uniwersytetami, a także ośrodkami badawczymi.
W tym celu zostały uruchomiane specjalne programy dla studentów zagranicznych, a także stypendia, które umożliwiają nie tylko
wyjazd, ale również zaaklimatyzowanie się w innym kraju. Wymiany naukowe mają ogromne znaczenie w rozwoju
ogólnoświatowego przemysłu i technologii, wspierają one także swobodny przepływ informacji.
Ideą programów wymian i stypendiów dla studentów z zagranicy jest przede wszystkim wsparcie ich rozwoju osobistego, jak i
międzynarodowej oświaty.
W ramach programu kształcenie wyższe odbędzie na ten moment niezdefiniowana liczba studentów zagranicznych, którzy
zakwalifikowani zostali przez Agencję do programów stypendialnych m.in. „dla Polonii im. gen. Władysława Andersa”, „im. Stefana
Banacha” czy „umowy międzynarodowe”. Dwa razy w roku Agencja doręcza wykaz stypendystów. Studenci kwalifikowani są w
zależności od wymogów programowych. Uczelnia podejmuje ostateczną decyzję dot. wyboru studentów.
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Premia na Horyzont 2 dla
HeartBIT_4.0 – Application of
innovative Medical Data
PnH HeartBIT
Science technologies for heart
diseases

Premia na
Horyzoncie 2

MNiSW
obecnie
Ministerstwo Edukacji i Nauki

badania naukowe-pozostałe

Wnioskodawca
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Premia na horyzont: projekt
Scaling up Co-creation:
Avenues and Limits for
PnH Scalings
Integrating Society in Science
and Innovation (SCALINGS)

Premia na
Horyzoncie

MNiSW
obecnie
Ministerstwo Edukacji i Nauki

badania naukowe-pozostałe

Wnioskodawca
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Premia na horyzont: projekt
Historical high-quality
company-level data for
Europe (EURHISFIRM)

Premia na
Horyzoncie

MNiSW
obecnie
Ministerstwo Edukacji i Nauki

badania naukowe-pozostałe

Wnioskodawca
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Premia na Horyzont: Energy
Citizenship and Energy
Communities for a CleanEnergy Transition

PnH Eurhisfirm

PnH EC2

Premia na
Horyzoncie 2

Ministerstwo Edukacji i Nauki

badania naukowe-pozostałe

Wnioskodawca

Termin zakończenia
realizacji umowy ustala
się na dzień, w
którym Minister,
napodstawie oceny
raportu końcowego,
uzna umowę za
wykonaną i rozliczoną

-

54 189,00 zł

54 189,00 zł

Wydział Zarządzania

krajowy

21.12.2018

trzy miesiące po
ostatniej transzy

-

154 365,00 zł

154 365,00 zł

Wydział Ekonomii i
Finansów

krajowy

28.12.2018

trzy miesiące po
ostatniej transzy

-

204 436,00 zł

204 436,00 zł

Wydział Ekonomii i
Finansów

krajowy

Termin zakończenia
realizacji umowy ustala
się na dzień, w
którym Minister,
napodstawie oceny
raportu końcowego,
uzna umowę za
wykonaną i rozliczoną

-

154 693,00 zł

154 693,00 zł

Wydział Ekonomii i
Finansów

krajowy

20.12.2019

26.10.2021

krajowy

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w
systemie szkolnictwa wyższego poprzez wdrożenie do dnia 31.08.2022 Zintegrowanego programu rozwoju, będącego odpowiedzią
na zdiagnozowane problemy rozwojowe Uczelni określone w Strategii Rozwoju UEW z dn. 26.03.2015 i umożliwiającego dynamiczny
postęp uczelni w kluczowych obszarach strategii.
Dzięki projektowi PORTAL zostanie wzmocniony potencjał dydaktyczny uczelni poprzez:
1. Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania uczelnią dzięki integracji systemów informatycznych
2. Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej UEW:
a) Zajęcia podnoszące kompetencje językowe i informatyczne
3. Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej UEW:
a) Studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie w szkolnictwie wyższym
b) Szkolenia kierowane do kadry administracyjnej
4. Uruchomienie nowych specjalności będących odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy realizowanych z wykorzystaniem
Centrum Symulacji Procesów Biznesowych – nowatorskiego narzędzia służącemu wizualizacji procesów:
a) Zarządzanie procesami (BPM)
b) Inteligentne technologie rachunkowości i finansów w firmach usługowych
c) Lider zielonej gospodarki
d) Projektowanie i sprzedaż oferty w turystyce
5. Stworzenie dodatkowej oferty rozwoju kompetencji studentów i studentek oraz programu wysokiej jakości staży zawodowych
celem zdobycia praktycznych umiejętności i lepszego przygotowania do pracy zawodowej:
a) Warsztaty językowe
b) Zajęcia podnoszące kompetencje komunikacyjne, zawodowe, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne i analityczne
c) Staże dla Studentów

międzynarodowy

Celem projektu jest zwiększenie mobilności kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli UEW za granicę, jak i przyjazdów na
UEW stypendystów w obrębie całego świata. Efektem mobilności jest podniesienie kompetencji naukowych doktorantów i kadry
akademickiej. Projekt umożliwia wzięcie udziału w następujących formach kształcenia:
*staże naukowe,
*wyjazdy w celu prowadzenia badań i gromadzenia danych do rozprawy doktorskie,
*zagraniczne konferencje naukowe.

krajowy

Celem Projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu poprzez opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o zasięgu krajowym z
uwzględnieniem komponentu międzynarodowego na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
Projekt dotyczy kształcenia na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na
Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Wsparcie otrzyma 11 doktorantów przygotowujących interdyscyplinarne rozprawy
doktorskie w jednej z dyscyplin w dziedzinie nauki ekonomiczne oraz w drugiej dyscyplinie (informatyka lub prawo).

krajowy

Celem projektu jest trwała i kompleksowa transformacja Kłodzka w miasto inteligentne – wykorzystujące potencjał ludzki i
technologiczny do zrównoważonego rozwoju. Powstanie 9 kompletnych dokumentacji wdrożeniowych, które wskażą inteligentne
rozwiązania odpowiadające na zdiagnozowane problemy gotowe do wdrożenia. Wdrożona zostanie aplikacja Eko Kłodzko (bazy
danych i rozwój zasobów informacji o mieście). Udoskonali to dostęp do informacji dla mieszkańców czy władz. Wdrożony zostanie
inteligentny system zarządzania ruchem. Przyczyni się to do ograniczenia ruchu pojazdów,a tym samym do poprawy jakości
powietrza. Wykonane zostaną zielone ściany w 3 lokalizacjach w centrum. Poprowadzone zostaną działania edukacyjne nt. ochrony
środowiska i smart city.

krajowy

Celem głównym projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad
przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na
pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu. Liczba
studentów biorąca udział w projekcie:
2 studentów kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy są laureatami Olimpiad
3 najlepszych studentów z naboru na rok akademicki 2018/19

Centrum Współpracy z
Biznesem;
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PORTAL - Zintegrowany
Program Rozwoju
PORTAL
Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu

Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój
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PROM - Międzynarodowa
wymiana stypendialna
doktorantów i kadry
akademickiej

PROM

Międzynarodowa
wymiana
stypendialna
Narodowa Agencja Wymiany
doktorantów i
Akademickiej
kadry
akademickiej

SIS

Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój

SMAK

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Program
obecnie
Operacyjny Pomoc
Ministerstwo Rozwoju
Techniczna
i Technologii

Szkoła Orłów

Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój
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29

30

SIS PhD Ekonomia+

Smart Kłodzko

Szkoła Orłów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

MNiSW
obecnie
Ministerstwo Edukacji i Nauki

edukacyjny;
dydaktyczny;
inwestycyjny;
rozwoju uczelni

mobilności i wymiany naukowej

dydaktyczny

komercjalizacja i/lub wdrożenie

dydaktyczny

Wnioskodawca

Wnioskodawca

Wnioskodawca

Partner

Wnioskodawca

01.09.2018

01.10.2019

01.03.2018

01.06.2019

28.06.2019

31.08.2022

31.03.2023

20.02.2023

30.06.2022

31.07.2022

-

-

-

2 537 400,00 zł

-

11 826 011,96 zł

1 198 907,60 zł

1 434 984,00 zł

55 800,00 zł

326 744,88 zł

11 471 231,59 zł

1 198 907,60 zł

1 391 934,48 zł

Biuro Filii; Centrum
Informatyki; Centrum
Obsługi Spraw
Personalnych; Centrum
Symulacji Procesów
Biznesowych; Dział
Controllingu; Dział
Inwestycji i Remontów;
Wydział Zarządzania;
Wydział Ekonomii i
Finansów

Centrum Obsługi Badań
Naukowych

Wydział Zarządzania

50 220,00 zł

Wydział Zarządzania

326 744,88 zł

Wydział Ekonomii i
Finansów

Celem projektu jest finansowanie dodatków do wynagrodzeń dla osób pozostających w stosunku pracy z podmiotem uprawnionym,
biorących udział w realizowanych projektach:
HeartBIT_4.0, SCALINGS, EURHISFIRM, EC2
niezależnie od charakteru pracy wykonywanej przy realizacji projektu.
Projekt wspiera Uczelnię w motywowaniu pracowników UEW do realizacji projektów finansowanych z Programu Horyzont 2020.
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Experience-sharing of
Visegrad countries to tax
avoidance activity

TaxAV4SRB

Visegrad Fund

32

Otwarte drzwi - program
likwidacji barier dostępności
UD
kształcenia na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu

Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój
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Wysoko wykwalifikowane
kadry systemu ochrony
zdrowia II

WWII

Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój
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Finance & Sustainability

ZAFIN

35

36

37

VII Ogólnopolska Konferencja
VIKNT2022
Naukowo-Turystyczna:
Czynniki
determinujące jakość pracy
przewodnickiej

Wroclaw Conference in
Finance
(WROFIN)
CZYNNIKI
DETERMINUJĄCE
JAKOŚĆ PRACY
PRZEWODNICKIEJ
„Nowe trendy w pracy
przewodnickiej”

WROFIN

CDJPP

International Visegrad Fund

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ministerstwo Zdrowia

badania naukowe-pozostałe

edukacyjny;
inwestycyjny;
rozwoju uczelni

Lider

Lider

01.10.2020

18.11.2019

31.05.2022

30.09.2023

28 268,00 €

€

3 076 868,07 zł

edukacyjny

Partner

01.08.2019

31.07.2022

1 553 334,00 zł

Doskonała NaukaWsparcie
MNiSW obecnie
konferencji
Ministerstwo Edukacji i Nauki
naukowych

DUN

Wnioskodawca

01.06.2021

31.12.2022

-

Doskonała nauka
– Wsparcie
konferencji
naukowych

DUN

Wnioskodawca

01.12.2021

28.02.2023

-

Ministerstwo Edukacji i Nauki

28 268,00

2 294 133,61 zł

Doskonała nauka
– Wsparcie
monografii
naukowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki

DUN

Wnioskodawca

01.12.2021

30.11.2022

DUN

Wnioskodawca

01.06.2021

31.03.2022

2 227 604,82 zł

Wydział Zarządzania

Wydział Ekonomii i
Finansów

międzynarodowy

krajowy

Celem głównym projektu jest zniwelowanie barier dostępności dla studentów i pracowników uczelni z niepełnosprawnościami
poprzez wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności
poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, architektonicznej,
administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur związanych z procesem kształcenia na poziomie
wyższym, wprowadzenie modyfikacji metod kształcenia zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami.
Realizacja projektu pn. Otwarte drzwi - program likwidacji barier dostępności kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu zapewni UEW osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności dla OzN poprzez realizację następujących działań:
*powołanie Sekcji ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami w strukturze UEW,
*dostosowanie lub utworzenie regulacji uczelnianych do potrzeb OzN,
*utworzenie nowej strony internetowej uczelni w pełni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz podstrony OON,
*likwidację barier architektonicznych,
*przeszkolenie kadry dydaktycznej oraz zarządzającej i administracyjnej UEW w obszarze niepełnosprawności.
Grupę docelową projektu stanowi UEW wraz z jego kadrą (dydaktyczna, zarządzająca i administracyjna), z czego min. 400 osób
zostanie objętych wsparciem bezpośrednim. Pośrednimi odbiorcami projektu są również studenci UEW, którzy skorzystają na
zmianach wprowadzonych dzięki realizacji projektu.
Projekt realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami w okresie od 11.2019 do
09.2023.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia 235 (141k i 94m) pracowników
pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, kadry medycznej posiadającej w swoim zakresie obowiązków funkcje
administracyjne, pracowników NFZ oraz pracowników organów założycielskich, zatrudnionych w komórkach organizacyjnych
odpowiedzialnych za nadzór nad podmiotami leczniczymi, konsultantów krajowych i wojewódzkich zatrudnionych na obszarze
całego kraju, w terminie do 31.07.2022 r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację dwóch studiów podyplomowych (MBA w
ochronie zdrowia i Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia) oraz dwóch szkoleń (HTA i Lean Healthcare Managment).

155 016,00 zł

Wydział Ekonomii i
Finansów

krajowy

33 500,00 zł

30 000,00 zł

Wydział Ekonomii i
Finansów

krajowy

Centrum Obsługi Badań
Naukowych;
Wydział Inżynierii Produkcji

krajowy

Centrum Obsługi Badań
Naukowych;
Wydział Ekonomii i
Finansów

krajowy

70 950,00 zł

Centrum Obsługi Badań
Naukowych;
Wydział Inżynierii Produkcji

-

19 634,00 zł

Program Doskonała Nauka
moduł: Wsparcie konferencji naukowych w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji
konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych

23 612,00 zł

79 950,00 zł

Ministerstwo Edukacji i Nauki

28 268,00

155 016,00 zł

26 242,00 zł
Doskonała nauka
– Wsparcie
konferencji
naukowych

€

Celem projektu jest dzielenie się doświadczeniem w zakresie unikania opodatkowania w krajach należących do Grupy
Wyszehradzkiej z kadrą akademicką i przedstawicielami instytucji rządowych Republiki Serbii.
Badanie zjawiska unikania opodatkowania spółek pozwala ujawnić przepływy podatkowe jednostek gospodarczych, które mogą być
związane z nadużyciami finansowymi lub oszustwami. Celem projektu jest dzielenie się doświadczeniem z zakresu unikania
opodatkowania przez spółki w krajach Grupy Wyszehradzkiej z kadrą naukową i przedstawicielami władzy z Serbii. Partnerzy z Czech
(Mendel University in Brno, The College of Regional Development and Banking Institute – Ambis, a.s), Polski (Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski), Węgier (University of Debrecen), Serbii
(Singidunum University) będą przedstawiać wyniki swoich badań wykorzystując metodykę badania opracowaną przez partnera ze
Słowacji (University of Prešov in Prešov). Wszyscy partnerzy będą współtworzyć finalny produkt, czyli monografię naukową na temat
unikania opodatkowania spółek w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Serbii. Artykuły opracowane w trakcie współpracy będą
prezentowały kierunki zmian przepisów prawa i wpływu unikania opodatkowania spółek na politykę zrównoważonego rozwoju.
Planuje się następujące wydarzenia: Seminarium FINIZ 2020 (Belgrad, Serbia), Seminarium WRO 2021 (Wrocław, Polska),
Seminarium FINIZ 2021 (Belgrad, Serbia), Dobre Praktyki Unikania Opodatkowania Spółek (monografia).

krajowy

Program Doskonała Nauka
moduł: Wsparcie monografii naukowych w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu
monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki,
prezentujących osiągnięcia naukowe,
w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu
krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób
bezpłatny i bez technicznych ograniczeń

krajowy

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w
systemie szkolnictwa wyższego poprzez wdrożenie do dnia 01.09.2023 zintegrowanego programu rozwoju, będącego odpowiedzią
na zdiagnozowane problemy rozwojowe Uczelni w kontekście konieczności jej dostosowania do wymogów nowej ustawy PoSW i
umożliwiającego dynamiczny postęp uczelni w kluczowych obszarach działania.
W efekcie realizacji projektu UEW stanie się nowoczesną jednostką edukacyjno-badawczą, opiniotwórczą i doradczą, trwale
osadzoną w regionalnej, krajowej i międzynarodowej przestrzeni, przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom, która
podejmuje działania dla zrównoważonego rozwoju w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności i przygotowuje studentów do
wejścia na rynek pracy i jest otwarta na współpracę z otoczeniem gospodarczym.
Projekt realizowany będzie w okresie od 2.09.2019 do 1.09.2023

krajowy

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w
systemie szkolnictwa wyższego poprzez wdrożenie do dnia 01.09.2023 Zintegrowanego programu rozwoju, będącego odpowiedzią
na zdiagnozowane potrzeby wynikające z Regionalnej Strategii Innowacji dla Dolnego Śląska.
W efekcie realizacji projektu UEW stanie się nowoczesną jednostką edukacyjno-badawczą, opiniotwórczą i doradczą, trwale
osadzoną w regionalnej, krajowej i międzynarodowej przestrzeni, przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom, która
podejmuje działania dla zrównoważonego rozwoju w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności i przygotowuje studentów do
wejścia na rynek pracy i jest otwarta na współpracę z otoczeniem gospodarczym.

17 622,00 zł

Wydział Zarządzania;
Wydział Ekonomii i
Finansów;

38

Nowa jakość - nowe
możliwości. Zintegrowany
program rozwoju uczelni

ZPU 2

Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

edukacyjny;
dydaktyczny;
inwestycyjny;
rozwoju uczelni

Wnioskodawca

02.09.2019

01.09.2023

-

17 755 054,21 zł

17 222 402,58 zł

Centrum Współpracy z
Biznesem;
Centrum Informatyki;
Centrum Projektowania
Innowacyjnych Rozwiązań
DT HUB; Centrum Obsługi
Spraw Personalnych; Biuro
Rozwoju Kompetencji

Wydział Zarządzania;
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Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu wiodącym
ośrodkiem kształcenia
ZPU R
ekonomicznego na Dolnym
Śląsku

Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

edukacyjny;
dydaktyczny;
inwestycyjny;
rozwoju uczelni

Wydział Ekonomii i
Finansów;
Wnioskodawca

02.09.2019

01.09.2023

-

6 019 375,15 zł

5 838 793,89 zł

Centrum Współpracy z
Biznesem; Centrum Obsługi
Spraw Personalnych; Biuro
Rozwoju Kompetencji;
InQUBE Uniwersytecki
Inkubator Przedsiębiorczości

Międzynarodowa Mobilność
Studentów i Pracowników

2020-1-PL01KA103-078501

Erasmus+

41

Międzynarodowa Mobilność
Studentów i Pracowników

2021-1-PL01KA131-HED000004553

Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

mobilności i wymiany naukowej

Wnioskodawca

01.09.2021

31.10.2023

-

€

969 290,00

€

969 290,00
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Międzynarodowa Mobilność
Studentów i Pracowników

2019-1PL01KA107062710

Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

mobilności i wymiany naukowej

Wnioskodawca

01.08.2019

31.07.2022

-

€

109 795,00

€

109 795,00
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Międzynarodowa Mobilność
Studentów i Pracowników

2020-1-PL01KA107-078499

Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

mobilności i wymiany naukowej

Wnioskodawca

01.08.2020

31.07.2023

-
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Międzynarodowa Mobilność
Studentów i Pracowników ze
specjalnymi potrzebami

2020-1-POWERHE-078501

Program Erasmus
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
+ (POWER)

mobilności i wymiany naukowej

Wnioskodawca

01.06.2020

31.05.2023

-
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45

The Future Professionals

For Future

Erasmus+
Partnerstwa
strategiczne na
rzecz edukacji
cyfrowej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

mobilności i wymiany naukowej

Wnioskodawca

Lider

01.06.2020

01.06.2021

-

31.05.2023

31.05.2023

€

€

€

* stan na 01.02.2022 r. Projekty zarejestrowane w CZP

116 115,00

€

€

381 430,00 zł

198 400,00

€

SUMA zł
SUMA €

928 570,00

57 075,00

116 115,00

381 430,00 zł

€

62 836 986,92 zł
€

928 570,00

2 879 770,75 €

57 075,00

61 555 911,16 zł
2 877 570,75

Sekcja Mobilności
Międzynarodowej - Centrum
Współpracy
Międzynarodowej
Sekcja Mobilności
Międzynarodowej - Centrum
Współpracy
Międzynarodowej
Sekcja Mobilności
Międzynarodowej - Centrum
Współpracy
Międzynarodowej
Sekcja Mobilności
Międzynarodowej - Centrum
Współpracy
Międzynarodowej
Sekcja Mobilności
Międzynarodowej - Centrum
Współpracy
Międzynarodowej

Sekcja Obsługi Projektów
Rozwojowych

międzynarodowy
Międzynarodowa mobilnośc studentów (wyjazdy na studia oraz wyjazdy na praktyki) i międzynarodowa mobilność pracowników
(wyjazdy w celu przeprowadzenia zajęć oraz wyjazdy o charakterze szkoleniowym) z krajami członkowskimi Unii Europejskiej (kraje
uczestniczące).
międzynarodowy

międzynarodowy
Międzynarodowa mobilnośc studentów (wyjazdy/przyjazdy na studia) i międzynarodowa mobilność pracowników
(wyjazdy/przyjazdy w celu przeprowadzenia zajęć oraz wyjazdy o charakterze szkoleniowym) z krajami spoza Unii Europejskiej (kraje
partnerskie).
międzynarodowy

międzynarodowy

Międzynarodowa mobilnośc studentów ze specjalnymi potrzebami (wyjazdy na studia oraz wyjazdy na praktyki) i międzynarodowa
mobilność pracowników ze specjalnymi potrzebami (wyjazdy w celu przeprowadzenia zajęć oraz wyjazdy o charakterze
szkoleniowym) z krajami członkowskimi Unii Europejskiej (kraje uczestniczące).

międzynarodowy

Problemy, których doświadczamy w wyniku pandemii Covid-19 mocno obnażyły wiele słabych stron nauczania na poziomie
wyższym. W wielu przepadkach nauczanie zdalne odbywało się i nadal odbywa na niskim poziomie. Jest to wynikiem słabości
systemu w trzech obszarach: sprzętowym; umiejętności nauczycieli akademickich w obszarze wykorzystania nowoczesnych
technologii oraz mało etycznego zachowania studentów w odniesieniu do prób sprawdzenia przyrostu ich wiedzy i umiejętności w
sposób zdalny. W projekcie planowane jest wypracowanie zdalnego narzędzia do oceny luki kompetencyjnej studentów wybranych
kierunków studiów. Będzie to możliwe poprzez ocenę poziomu ich kompetencji w różnych obszarach i porównanie go z pożądanym
dla typowych zawodów z danej branży (założono stworzenie przy współpracy z ekspertami macierzy kompetencji dla wybranych
zawodów oraz zastosowanie narzędzi wielowymiarowej analizy porównawczej do porównania otrzymanych wyników z wzorcem).
Kolejnym rezultatem będzie poradnik dla nauczycieli akademickich z tworzenia i zarządzania zdalnymi kursami wraz z
wypracowaniem wzorcowych kursów dla wybranych kierunków studiów. Trzecim rezultatem będzie nowoczesne narzędzie
pozwalające na zdalną ocenę wiedzy i umiejętności studentów z konkretnego przedmiotu poprzez wykorzystanie gier, symulacji i
innych nowoczesnych rozwiązań. Innowacyjność aplikacji przejawia się przede wszystkim w efektywnym i skutecznym wykorzystaniu
cyfryzacji do wsparcia oceny kompetencji studentów, prezentacji wiedzy i rzetelnej oceny nabytych przez studentów umiejętności.
Aplikacja stanowi mix różnych doświadczeń w obszarze kształcenia studentów w formie zdalnej, który zakłada wykorzystanie
dobrych, sprawdzonych rozwiązań w tym obszarze, głównie z krajów skandynawskich (Finlandia). Kluczową dla wszystkich
planowanych rozwiązań wiedzę zapewnią nam badania pierwotne. Wypracowane w ramach rezultatu O1 narzędzie do
kompleksowej oceny kompetencji studentów będzie przydatne w ocenie stopnia atrakcyjności studentów ostatnich lat na rynku
pracy. Pozwoli na określenie luk kompetencyjnych i zaproponowanie ewentualnych działań podnoszących poziom wybranych
kompetencji. Rezultat O2 zapewni atrakcyjne szkolenia e learningowe. Poszczególne kursy będą wykorzystywane w kształceniu
formalnym studentów. Ważniejszym wydaje się jednak fakt podniesienia kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie narzędzi
zdalnych i wykorzystania ich do uatrakcyjnienia przygotowywanych prezentacji oraz do prowadzenia zajęć ze studentami w
warunkach zdalnych. Duże nadzieje wiążemy z nabyciem umiejętności pracy i tworzenia w środowisku itslearning, który stanowi
learning management system pozwalający na świetne funkcjonowanie w świecie zdalnym studentów i nauczycieli. Rezultat O3
pozwoli na rzetelną ocenę wiedzy i umiejętności studentów w warunkach zdalnych

