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Tytuł projektu  Standards for implementing programmes aimed at 

discovering and developing creativity, pioneering in pursuit 

of innovation. 

Standardy wdrażania programów mających na celu 

odkrywanie i rozwijanie kreatywności, pionierskich w 

dążeniu do innowacji. 
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Streszczenie projektu   

Cel ogólny projektu to przeniesienie, dostosowanie i wdrożenie zintegrowanego pakietu 

programów szkoleniowych (materiały i metodologie) do nauczania kreatywności i pionierstwa w 

dążeniu do innowacji w celu rozwijania umiejętności miękkich studentów, a jednocześnie 

przyczyniania się do zmniejszania przepaści między umiejętnościami pożądanymi na rynku i 

umiejętności oferowanych przez szkolnictwo wyższe. 

Inne cele i zadania projektu to: 

- wzmocnienie umiejętności przedsiębiorczych studentów szkół wyższych i zbliżenie 

umiejętności wymaganych na rynku pracy do umiejętności oferowanych przez szkolnictwo 

wyższe, poprzez promowanie programu w zakresie kreatywności i pionierskiego zarządzania, 



   
    

- dostarczenie europejskim uczelniom w pełni udokumentowanych materiałów szkoleniowych z 

zakresu kreatywności i pionierskiego zarządzania, 

- zwiększenie konkurencyjności i zdolności innowacyjnych poprzez zapewnienie uczelniom 

niezbędnych narzędzi i praktyk twórczych w ich codziennej działalności. 

- zwiększenie świadomości europejskiego biznesu i środowiska akademickiego oraz 

kultywowanie wspólnej świadomości w zakresie kreatywności i pionierskiego zarządzania w 

celu ukształtowania niezbędnego wsparcia dla kultury kreatywności w Europie na poziomie 

uniwersytecko-biznesowym, 

- zwiększenie zdolności adaptacyjnych kultury biznesowej w procesie kształcenia na poziomie 

wyższym, ponieważ kreatywność wymaga komplementarności zarówno technologicznej, jak i 

organizacyjnej, modernizacyjnej i zarządzania zmianami, 

- zaangażowanie się w systematyczny i stały dialog z instytucjami szkolnictwa wyższego, 

pracodawcami i wszystkimi zainteresowanymi stronami. 

Trzy uzupełniające się rezultaty wypracowane w ramach tego projektu, mają na celu rozwój i 

poprawę podstawowych umiejętności studentów i absolwentów szkół wyższych poprzez: 

 - spotykanie się edukacji i biznesu w celu tworzenia synergii między sektorami w celu 

zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży oraz dokumentowanie doświadczeń w stosowaniu 

technik kreatywnych w różnych sektorach jako inspiracji dla innych (IO1: innCREA Creativity 

and Pioneering Audit Tool), 

- wyposażenie obu sektorów: biznesu i edukacji w wiedzę i praktyczne wskazówki, w jaki sposób 

mogą one przyczynić się do generowania tych umiejętności u uczniów, aby stworzyć 

pracowników przyszłości (IO2: innCREA Guideline) 

- podnoszenie kwalifikacji i wiedzy nauczycieli na temat znaczenia tych umiejętności na 

współczesnym rynku pracy oraz wyposażenie ich w praktyczne sposoby rozwijania ich u 

uczniów (IO3: innCREA Creativity and Pioneering Training Programme Package). 

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum w skład którego wchodzą: V-

SYSTEMS sp. z o.o. - Polska jako organizacja wiodąca, WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU w Łomży - 

Polska, EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD - Bułgaria, LUISS LIBERA UNIVERSITA 

INTERNAZIONALE DEGLI, STUDI SOCIALI GUIDO CARLI - Włochy, OY VAASAN 

AMMATTIKORKEAKOULU - VASAYRKESHOGSKOLA AB - Finlandia, EKPEDEFTIKI PAREMVASI 

S.A. - Grecja 

 


