
 

 

DZIEŃ INFORMACYJNY 

Projekty wielostronne wspierające współpracę prowadzącą 

do poprawy i uatrakcyjnienia kształcenia w szkołach wyższych 

Założenia konkursu wniosków 2019 dla wybranych akcji programu 

Erasmus+ sektor szkolnictwa wyższego 

Warszawa | 26 listopada 2018 r. 

Hotel Mercure Warszawa Centrum, Złota 48/54 

W ramach przygotowania polskich uczelni do skorzystania z możliwości oferowanych przez 

program Erasmus+ w konkursach wniosków 2019 Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 

zaprasza przedstawicieli szkół wyższych na „Dzień informacyjny”, podczas którego będzie 

można uzyskać informacje o następujących działaniach/akcjach programu Erasmus+: 

a. Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master 

Degrees, EMJMDs) 

b. Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich (Capacity 

Building in Higher Education) 

c. Jean Monnet (JMo) 

Są to akcje/działania zarządzane na szczeblu europejskim przez Agencję Wykonawczą 

ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli.  

Dzień Informacyjny jest adresowany do: 

 przedstawicieli szkół wyższych (nauczycieli akademickich, władz wydziałów, władz 

uczelni), którzy chcieliby pogłębić wiedzę na temat możliwości oferowanych 

w programie Erasmus+ w zakresie współpracy z tzw. krajami partnerskimi1; 

 uczelnianych i wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+, którzy chcieliby 

uzyskać ogólne informacje o projektach centralnych, aby przekazać je społeczności 

akademickiej własnych uczelni. 

 

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają koszty podróży 

do i z Warszawy oraz koszty ewentualnego zakwaterowania. 

 

 

 

                                                           
1
 Definicja krajów partnerskich oraz podział na regiony geograficzne znajduje się w „Przewodniku 

po programie Erasmus+”. 



 

 

DZIEŃ INFORMACYJNY (26 listopada 2018 r.) 

PROGRAM 

10:30–11:00 Rejestracja uczestników  

11:00–13:00 

Przegląd oferty programu Erasmus+ dla szkolnictwa 

wyższego – konkurs 2019 

Projekty wielostronne dla szkół wyższych, wspierające 

współpracę z krajami partnerskimi w świetle Przewodnika po 

programie Erasmus+ 2019  

Założenia programu Erasmus+ na lata 2021-2027  

Cechy dobrze przygotowanego projektu wielostronnego w 

programie Erasmus+ 

Pytania i odpowiedzi  

13:00–14:00 Przerwa obiadowa 

14:00–16:00 

Działania Jean 

Monnet w 

programie 

Erasmus+ (JMo) 

Wskazówki dla 

zainteresowanych 

od przedstawiciela 

polskiej uczelni 

zaangażowanej w   

projekt i pracownika 

NA 

 

Dyskusja 

Budowanie 

potencjału 

szkolnictwa 

wyższego w 

krajach 

partnerskich 

(CBHE) 

Wskazówki dla 

zainteresowanych 

od przedstawiciela 

polskiej uczelni 

zaangażowanej w   

projekt i 

pracownika NA  

Dyskusja 

Wspólne studia 

magisterskie Erasmus 

Mundus (EM JMDs) 

Wskazówki dla 

zainteresowanych od 

przedstawiciela 

polskiej uczelni 

zaangażowanej w   

projekt i pracownika 

NA  

Dyskusja 

16:00 Przewidywane zakończenie spotkania 

 

 

 


