
 

  

Spotkanie informacyjne o projektach  

Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego –  

konkurs wniosków 2019 

Gdańsk | piątek, 18 stycznia 2019 r. 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Targ Węglowy 6, PATIO 

Cele spotkania: przekazanie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat 

Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego, które pomogą w 

przygotowaniu wysokiej jakości projektów. Uczestnicy uzyskają zarówno 

podstawowe informacje o projektach i wnioskowaniu, jak i wskazówki od 

beneficjenta programu wynikające z doświadczenia w realizacji projektu. 

Spotkanie jest skierowane do osób z całej Polski: 

 pracowników dydaktycznych wszystkich dyscyplin naukowych, pragnących 
realizować projekty międzynarodowe, 

 nauczycieli, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania 
nowatorskich metod kształcenia, 

 pracowników zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności zarządzania 
projektami, 

 wszystkich pracowników, którzy chcą rozwijać siebie i studentów, 

 pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów 
międzynarodowych 

Co to są Partnerstwa strategiczne? 

 Projekty edukacyjne,  
 umożliwiają współpracę z uczelniami z innych krajów, 
 mają na celu podnoszenie jakości kształcenia, wdrażanie innowacyjnych 

metod nauczania, modernizacji programów kształcenia i przedmiotów itp., 
 trwają 2-3 lata.  
 średnie dofinansowanie jednego projektu wynosi 230 tys. euro. 

Rejestracja na spotkanie 

  

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/862ed154568c01943af23789f2f66e56
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/862ed154568c01943af23789f2f66e56


PROGRAM   

09:30–10:00 Rejestracja uczestników  

10:00–11:30 

Powitanie uczestników  

dr hab. Adam Kamiński, Prorektor ds. kształcenia i studenckich, 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

Anna Bielecka, koordynatorka zespołu Partnerstw strategicznych 

dla szkolnictwa wyższego, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 

Sesja I  

Charakterystyka Partnerstw strategicznych i statystyki – 

prezentacja Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 

Planowanie budżetu projektu zgodnie z zasadami programu 

Erasmus+ – prezentacja Narodowej Agencji Programu Erasmus+   

Pytania i odpowiedzi 

11:30 –11:45 Przerwa na kawę 

11:45–13:00 

Sesja II  

Kryteria merytorycznej oceny wniosków – prezentacja Narodowej 

Agencji Programu Erasmus+ 

„Jak projekty Partnerstw strategicznych podnoszą jakość 

kształcenia na uczelniach?”. Przykład Partnerstwa strategicznego w 

szkolnictwie wyższym - projekt „Metoda akceleracji rozwoju 

kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego 

studentów”, Politechnika Poznańska 

 dr inż. Maciej Szafrański, kierownik projektu  
 mgr inż. Krzysztof Jakubiak, odpowiedzialny za sprawy 

finansowe projektu 

Pytania i odpowiedzi  

13:00–13:45 Obiad 

13:45–15:00 

Sesja III  

Procedura wnioskowania  

Omówienie formularza wniosku na 2019 r.  

prezentacje Narodowej Agencji Programu Erasmus+   

15:00 Przewidywane zakończenie spotkania 

 


