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Enhancing quality in 
innovative higher 
education about 

consumer 
awareness  

(Consume-aware) 

Prof. dr hab. 
Sławomir 
Smyczek, 
Wydział 

Zarządzania 

Projekt ma na celu podnoszenie jakości i 
innowacyjności szkolnictwa wyższego w tematyce 

ochrony konsumentów oraz zwiększenie 
świadomości konsumentów na temat ich praw na 

rynku europejskim. 

The project aims at improving the quality and 
innovation of higher education in the subject of 

consumer protection and to increase consumers' 
awareness of their rights on the European 

market. 
 

Uniwersytet 
Ekonomiczny w 

Katowicach 
333 780 EUR 21.09.2016 

2016-1-PL01-KA203-
02569 

31.08.2019-1.09.2016 

Erasmus+ 
Partnerstwa 
Strategiczne 

(Akcja 2) 

 

Green Tech 
WB:Smart and 

Green Technologies 
for Innovative and 

Sustainable Societes 
in Western Balkans 

Prof. Wojciech 
Dyduch, Wydział 

Zarządzania 

 Projekt Green-Tech ma na celu promowanie 
wzajemnego ubogacania i lepszego zrozumienia 

między krajami Unii Europejskiej a krajami z 
obszaru Bałkanów Zachodnich, poprzez wymianę 

osób, wiedzy i umiejętności na poziomie 
akademickim. Skupia się na promowaniu 

mobilności studentów, zwiększeniu mobilności 
pracowników akademickich i administracyjnych 
oraz wymianie najlepszych praktyk i know-how. 

-----------------------------------------------------------------  
The Green-Tech WB Project aims at fostering the 

mutual enrichment and a better understanding 
between EU and Western Balkan countries, 

through the exchange of persons, knowledge and 
skills at higher education level and to co-operate 
in the following activities by promoting student 

mobility, encouraging the academic and 
administrative staff mobility, inspiring the transfer 

of know-how and best practices. 

Universidade de 
Vigo  

2.921.875 EUR – 
całkowity budżet 

projektu 
12.11.2014  14.07.2018-15.07.2014 Erasmus Mundus  

Utworzenie 
semestralnych 

studiów 
międzynarodowych 
w ramach studiów 
magisterskich w 

dziedzinie finansów 
ilościowych 

(INTQUANT) 
--------------------------- 

Creating an 
international 

semester for master 
programmes in 

quantitative finance 
(INTQUANT)  

Prof. Ewa 
Dziwok,  
Wydział 

Finansów  i 
Ubezpieczeń 

Projekt Utworzenie semestralnych studiów 
międzynarodowych w ramach studiów 

magisterskich w dziedzinie finansów ilościowych 
ustanawia strategiczne partnerstwo w finansach i 

zarządzanie ryzykiem pomiędzy czterema 
uczelniami wyższymi w całej Europie. 

Partnerstwo to ma na celu podniesienie jakości i 
atrakcyjności międzynarodowej mobilności 

studentów w ramach programów ramowych w 
dziedzinie finansów ilościowych w 

uczestniczących uczelniach. 
----------------------------------------------------------------
The project „Creating an International Semester 
for Master Programmes in Quantitative Finance“  
establishes a strategic partnership in finance and 
risk management between four higher education 
institutions throughout Europe. This partnership 

aims to enhance the quality and attractiveness of 
international student mobility in the master 
programmes in quantitative finance at the 

participating universities. 
 

Fachhochschule des 
bfi Wien Ges.m.b.H 

(University of 
Applied Science bfi 

Vienna) 

219.843,00 EUR –  
całkowity budżet 
projektu, w tym: 

47.756,00 EUR – 
budżet UE 

03.12.2014 
2014-1-AT01-KA2013-

001029 
31.08.2017-01.09.2014 

Erasmus+ 
Partnerstwa 
Strategiczne 

(Akcja 2) 

 



Europejska 
Akademicka Sieć dla 
Otwartych Innowacji 

(OI-Net) 
 

--------------------------- 
European Academic 

Network for Open 
Innovation (OI-Net) 

dr Marcin Baron, 
Wydział Ekonomii 

 

Sieć OI-Net, łącząca podmioty z całej Unii 
Europejskiej, zorientowana jest na wspólne 

stworzenie programu kształcenia dotyczącego 
zagadnień otwartej innowacji. Poza podejściem 

dydaktycznym uwzględnione zostaną także 
aspekty wdrażania programu w poszczególnych 

uczelniach partnerskich. 
--------------------------------------------------------------- 
OI-Net will help to define a joint framework for 

curricula on Open innovation at European level, 
as well as clear Terms of Reference on how to 
include open innovation in Higher Education 

governance and how Higher Education 
governance can/has to support the 

implementation of open innovation curricula. 

Lappeenranta 
University of 
Technology 

 

865.659,00 EUR - 
całkowity budżet 
projektu w tym: 

10.661,00 EUR -
budżet UE 

29.01.2014 
542203-LLP-1-2013-1-

FI-ERASMUS-ENW 
2016.12.31-2013.10.01 

Lifelong Learning 
Programme 

Erasmus 

http://www.oi-net.eu/ 
 

A team-building, 
thematically-focused 

and lean-training 
summer academy 
system for young 

future ict 
entrepreneurs 
(STARTIFY7) 

--------------------------- 
 

System letniego 
szkolenia 

akademickiego 
młodych 

przedsiębiorców ICT 
zorientowany na 

budowanie zespołów 
i Lean-training 
(STARTIFY7) 

Prof. dr hab. 
Wojciech Czakon  

Projekt proponuje innowacyjną strukturę skupioną 
na dostarczeniu przyszłym europejskim 

przedsiębiorcom sektora ICT niezbędnych 
kompetencji. To ważna inicjatywa wobec obecnej 
fragmentacji i braku praktycznego podejścia do 
treningu przedsiębiorców ICT. STRAFITY jest 

innowacyjną i ambitną inicjatywą, która wykracza 
poza istniejący stan wiedzy i mobilizuje synergie 
pomiędzy istniejącymi inicjatywami i projektami. 
Proponujemy unikatowe podejście do edukacji 

przedsiębiorczej z następującymi celami: 1) 
Analiza potrzeb szkoleniowych przyszłych 

przedsiębiorców ICT, 2) Osadzenie procesu 
tworzenia zespołów w szczupłej strukturze 

szkoleniowej, 3) Utworzenie efektywnej sieci 
trenerów, 4) Utworzenie innowacyjnego programu 

edukacji skupionego na ICT, 5) Uruchomienie 
konkurencji i silnych synergii pomiędzy 

istniejącymi inicjatywami, 6) Dyseminacja, 
eksploatacja i zapewnienie długoterminowej 

trwałości projektu. Projekt angażuje 7 
europejskich uczelni przez 24 miesiące i 

przewiduje letnie akademie przedsiębiorców. 
------------------------------------------------------------ 
An innovative training structure focused on 
addressing the limited capability of young 

European ICT future entrepreneurs is needed. 
This is a challenging task, since existing 

European ICT entrepreneurship training initiatives 
are characterised by a general fragmentation and 
a lack of a ‘learning-by-doing’ training approach. 

STARTIFY7 is an innovative and ambitious 
project aiming to go beyond the state-of-the-art 

and create strong synergies with existing 
initiatives and projects. It suggests a unique 

approach to ICT entrepreneurial education for the 
youth, with the following objectives: 1) Perform a 
thorough Training Needs Analysis for the future 
ICT entrepreneurs. 2) Embed a team-building 

process within a lean-training structure. 3) 
Establish an effective network of trainers. 4) 
Create innovative lean-training curricula with 
thematic ICT focus. 5) Ignite competition and 
strong synergies with existing initiatives. 6) 
Disseminate, exploit and ensure long-term 

sustainability. The innovative outcomes of the 
project are the following: 1) Seven Summer 

Academies in 7 different European cities within a 
timeframe of two sequential summers (i.e. 2015 

and 2016).  

University of 
Sheffield 

 
1.330.277,12EUR - 

całkowity budżet 
projektu w tym: 

117.000,00 EUR - 
budżet UE 

 

18.12.2014 644424  01.01.2015-31.12.2016 HORIZON 2020 
http://startify7.eu/ 

 



 


