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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 

Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

 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  

Identification and 
definition of 
emerging 

eCommerce and 
Online-Marketing job 
profiles in line with 

the ICT sector-
specific 

eCompetence 
Framework and the 

EQF and 
development of 
ECVET based 

training curricula for 
these jobs 

(e-COMMA) 

Dr hab. Agata 
Austen 

Celem projektu jest zdefiniowanie i opisanie 
wyłaniających się nowych zawodów związanych z 
tzw. eCommerce oraz Online-Marketing. Efektami 

projektu będą profile kompetencyjne dla 
zidentyfikowanych zawodów zgodne z ECVET 

oraz materiały szkoleniowe. 
----------------------------------------------------------------- 
The aim of the project is to define and describe 

the emergence of new professions related to the 
eCommerce and e-Marketing. The results of the 
project will be competency profiles for identified 
professions compliant with ECVET and training 

materials 

Uniwersytet 
Ekonomiczny we 

Wrocławiu 

286 100,00 EUR 
 

01.09.2015 
2015-1-PL01-KA202-

016959 
01-09-2015- 31-08-2018 

Erasmus+ 
Partnerstwa 
Strategiczne 

(Akcja 2) 

 

 


