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Cele:








promocja Lublina jako miasta akademickiego;
dostosowanie kierunków studiów do potrzeb lubelskiego rynku pracy oraz rynków pracy miast
partnerskich Lublina z krajów Partnerstwa Wschodniego;
transfer najlepszych praktyk z miast akademickich UE przez Lublin do miast partnerskich
Lublina z krajów PW
zapewnienie studentom dogodnych warunków do kształcenia poprzez urozmaicenie oferty
miasta skierowanej do studentów (w tym zagranicznych z krajów PW);
wsparcie polityk uczelni lubelskich dotyczących pozyskania studentów oraz kształcenia na
kierunkach dopasowanych do potrzeb potencjalnych pracodawców w Lublinie oraz miastach
partnerskich z krajów PW;
wsparcie przez miasto Lublin dialogu pomiędzy uczelniami a potencjalnymi pracodawcami
(w dłuższej perspektywie po zakończeniu projektu).

Opis działań:
 rozpoznanie potrzeb studentów poprzez badania studentów z zagranicy studiujących w Lublinie
oraz potencjalnych studentów z krajów PW;
 rozpoznanie najlepszych praktyk krajowych i zagranicznych poprzez badania typu desk research
oraz wizyty studyjne w Wilnie i Rużomberoku;
 przygotowanie rekomendacji dotyczących wsparcia procesu edukacji studentów z krajów
Partnerstwa Wschodniego, w tym na podstawie wizyt przedstawicieli uniwersytetów z



Rużomberoku i Wilna w Lublinie;
przygotowanie założeń nowych programów i kierunków studiów.

Oczekiwane rezultaty:
 rozpoznanie potrzeb studentów zagranicznych studiujących w Lublinie oraz motywacji
potencjalnych studentów z zagranicy;
 rozpoznanie istniejących rozwiązań i dobrych praktyk;
 publikacja zbiorcza zawierająca kompleksowe rozwiązania poprawiające ofertę studiowania
w Lublinie dla studentów z PW;
 trzy nowe kierunki studiów lub specjalizacje dla studentów z krajów PW;
 wspólne materiały informacyjne Gminy Lublin i lubelskich uczelni zaangażowanych w projekt na
temat nowych kierunków studiów/specjalizacji dla studentów z zagranicy, zawierające także
inne ważne dla studentów zagranicznych informacje dotyczące studiowania, załatwiania spraw
formalnych oraz oferty komplementarnej (np. kultura rozrywka), jaką ma dla nich do
zaoferowania Lublin;
 wzrost wiedzy pracowników uczelni zaangażowanych w projekt na temat tworzenia oferty
edukacyjnej dla studentów z krajów PW, ich potrzeb w zakresie edukacji wyższej oraz
w kwestiach pozaedukacyjnych, metodyki pracy ze studentami z zagranicy;
 wzrost wiedzy pracowników uczelni i samorządu na temat tworzenia partnerstw samorządu
i szkół wyższych na rzecz tworzenia oferty dla studentów z zagranicy;
 wzrost liczby studentów z krajów PW studiujących w Lublinie, wzrost ich wiedzy i poprawa
szans na rynku pracy w krajach UE i PW.

