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Streszczenie projektu   

 

Cel:  

Celem projektu jest modernizacja oferty uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie 

innowacyjnego kursu na kierunku Informatyka (i pokrewnych) "Model Biznesowy – Ty. Specjalista 

IT z PASJĄ" kształtujący umiejętności generowania osobistych modeli biznesowych  oraz 

umiejętności wykorzystywania innowacyjnych pomysłów w kształtowaniu kariery zawodowej 

a także dostosowanie programów studiów do aktualnych wymagań rynku pracy do IV 2020 r. 

 

Opis działań:  

W projekcie uczestniczyć będzie 45 studentów kierunków związanych z informatyką, którzy 

wezmą udział w Międzynarodowej Szkole Letniej realizowanej w uczelniach partnerskich oraz 15 

pracowników dydaktycznych, którzy uczestniczyć będą w Międzynarodowej Akademii 

Innowacyjnych Metod i Technik Kształcenia. Partnerzy opracują nowy kurs pt. "Model Biznesowy - 

TY specjalista IT z PASJĄ" oraz Katalog kanw kariery w branży IT. Przygotowane zostaną również 

inne materiały wspierające (podcasty, kursy e-learningowe, scenariusz wykorzystania klocków 

lego w zagadnieniach odpowiedzialności społecznej). 

 

Oczekiwane rezultaty: 

W rezultacie realizacji projektu do oferty edukacyjnej uczelni wprowadzony zostanie nowy kurs 

pt. "Model Biznesowy - TY specjalista IT z PASJĄ", który stanowić będzie bazę do dalszego rozwoju 

ich oferty edukacyjnej. Z wypracowanych rezultatów będą mogły skorzystać także inne uczelnie 



    
   

krajowe i zagraniczne spoza konsorcjum. Wprowadzenie nowego programu kształcenia (kursu 

"Model Biznesowy – TY. Specjalista IT z PASJĄ") przełoży się na wzrost kompetencji z zakresu 

planowania ścieżki zawodowej zgodnej z modelowym opisem umiejętności na określonym 

stanowisku (Kanwa kariery) a co za tym idzie zwiększenie zatrudnialności u absolwentów studiów 

wyższych i przyszłych pracowników sektora IT.  

Najważniejsze rezultaty projektu : 

 Kurs "Model Biznesowy – TY. Specjalista IT z PASJĄ" 

 Katalog kanw kariery w branży IT (IT Career Canvas)  

 Przewodnik kreatywnego wykładowcy  

 Metodyka prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod: Design Thinking, Visual Thinking 

oraz  Storytelling 

 Podcasty i kursy e-learningowe 

 

 


