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Streszczenie projektu  

Świat przechodzi fundamentalną zmianę, a zrównoważony rozwój jest powszechnie pożądanym 

tematem rozważanym we wszystkich dziedzinach życia, w tym w nowych podejściach biznesowych. 

Firmy powinny nie tylko dążyć do zrównoważonego rozwoju (ekonomicznego, społecznego i 

środowiskowego), aby zachować zgodność z przepisami, ale także reagować na zmiany w zachowaniu 

konsumentów oraz przyszłe ramy prawne i regulacyjne. 

Proponowany projekt jest zgodny z wspieranymi przez UE celami zrównoważonego rozwoju ONZ 

(SDGs), wyznaczonymi dla wysokiej jakości edukacji, ponieważ ma na celu zapewnienie, że studenci 

zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego 

stylu życia, równości i różnorodności. 

 

Cele projektu 

OB1: Przegląd najnowszych i odpowiednich materiałów poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, 

które mają zastosowanie w kontekście organizacyjnym w UE i poza nią 

OB2: Opracowanie programu nauczania zorientowanego na życie zawodowe, którego efekty uczenia 

odzwierciedlają potrzeby rynku pracy i krytyczne obszary uczenia się studentów w zakresie 

zrównoważonego zarządzania 

OB3: Zapewnienie wysokiej jakości i łatwo dostępnych szkoleń w zakresie zrównoważonego 

zarządzania 

OB4: Rozwijanie przez studentów umiejętności zrównoważonego zarządzania potrzebnych w 



   
    

wirtualnych zespołach, tj. umiejętności pracy zespołowej, komunikacji i rozwiązywania problemów, a 

także zdolności adaptacji do nowych sytuacji 

Rezultaty intelektualne projektu zaoferują studentom możliwość rozwiązywania rzeczywistych 

problemów związanych ze zrównoważonym zarządzaniem w prawdziwie wielonarodowym środowisku. 

Zdobywanie umiejętności w takim środowisku będzie wspierać studentów na europejskim rynku pracy. 

Dodatkowo po zakończeniu projektu współpraca może być kontynuowana w celu dostarczania nowych 

pomysłów i usprawnień w ofercie edukacyjnej. 

 

Rezultaty projektu zostaną upowszechnione i zintegrowane głównie na poziomie szkolnictwa wyższego, 

a dodatkowo jako sposób na podnoszenie kwalifikacji i poszerzania wiedzy menedżerów i pracowników 

różnych organizacji, chcących podnosić swoje kompetencje w zakresie zrównoważonego zarządzania. 

Zrównoważony rozwój to kluczowy aspekt codziennego życia nie tylko z punktu widzenia organów 

publicznych i administracyjnych, ale także firm, które muszą sprostać nowym wymaganiom, takim jak 

zmiana klimatu czy dewastacja siedlisk przyrodniczych. Przekazanie wiedzy o zrównoważonym 

zarządzaniu studentom kierunków menedżerskich i technicznych stworzy możliwość realnej zmiany w 

przyszłych przedsiębiorstwach. 

 

 


