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O czym chciałam 
powiedzieć….  

 Wprowadzenie  

 Założenia projektu 

 Rezultaty projektu 

 Przykłady narzędzi realizacji 

  



Erasmus + 

 Akcja 2 

 Projekty międzynarodowe 

 Partnerstwo zagraniczne 

 Konsorcjum (min 3) 

 Od 2 do 3 lat 

 Zgodne z priorytetami dla partnerstw 
strategicznych w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego 

 

 



Wprowadzenie 

 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze szkolnictwa 
wyższego to międzynarodowe projekty 
polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu 
innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w 
szkolnictwie wyższym.  

 Efektem tego typu projektów powinna być przede 
wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej 
uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb 
społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie 
jakości kształcenia.  



Droga do Prominence…. 

 Zaproszenie od Seinäjoki University of 
Applied Sciences, Finlandia 

 Rozpoczęcie prac na projektem 6 miesięcy 
przed terminem składnia wniosku 

 Wybór Koordynatora projektu? 

 Pierwszy próba nieudana, otrzymanie 
finansowania w 2017, 36 miesiecy 

 

 



Prominence 

 UNIVERSITY OF DEBRECEN 
 University of Economics in Katowice, Seinajoki University of 

Applied Sciences, Univesity of Applied Sciences 
Aschaffenburg, University of Savoie Mont Blanc, University 
of Economics in Bratislava, University of Economics in Varna 
(7). 

 Spotkania projektowe 2 razy do roku 

 Komunikacja za pomocą platformy Slack 

 

 



Prominence 

 Głównym celem projektu jest zwiększenie 
świadomości i wiedzy międzykulturowej 
nauczycieli, studentów uczelni oraz 
pracowników MŚP poprzez współpracę w 
zakresie samouczenia wspomaganego 
przez ICT (platforma), IP i wykorzystaniu 
narzędzi w zakresie mobilności Europie. 

 Budowa modułu edukacyjnego 

 



Prominence: projekt 

 PROMINENCE Interactive on-line  

 PROMINENCE On-line Curriculum 

 PROMINENCE e-book 

 Badania w zakresie świadomości 
międzykulturowej  - raporty 

 Organizacja konferencji w raz z wydaniem 
materiałów dydaktyczno-naukowych 

 Organizacja Intensive Programmes 

 

 



Prominence: projekt 

Studenci, nauczyciele, pracownicy MSP 
 
 

Narzędzia 
Badania empiryczne 

IP 
Konferencja naukowa 

 
 
 

Moduł dydaktyczny 



Intensive Programmes 

 IP – trzy różne programy: Bratysława, 

Aschaffenburg, Annecy 

 6 studentów i 2 nauczycieli 

 5 dni 

 Bratysława: Different Words, different languages: 
Getting to Grip with Cultural Diversity –marzec 2018 



Prominence: moduł 
dydaktyczny 
 Dostępność na zasadach open-source 

 Przewodnik dla prowadzącego 

 Opis programu dydaktycznego wraz z sylabusem 

 Składa się z dwóch bloków tematycznych: 

 Mindful Communication Across Cultures 

 Intercultural Communication and Leadership 

 Podręcznik, platforma internetowa, interaktywne 
studia przypadku, prezentacje ppt, testy, video 
blog itp.. 

 







Prominence: moduł 

 Zwiększenie mobilności studentów 

 Zawieszenie mobilności nauczycieli 

 Lepsze przygotowanie przed wyjazdem 

 Przygotowanie do przyszłej pracy w 
wielokulturowym otoczeniu 

 

 



Bardzo dziękuję za uwagę 
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