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Streszczenie projektu
Cel:
Celem projektu jest opracowanie wspólnego semestru międzynarodowego dla studentów wojskowych (w
ramach studiów pierwszego stopnia).
Kluczowym działaniem w tym zakresie będzie dążenie do ujednolicenia programów nauczania i ich
realizacja podczas międzynarodowego semestru w trakcie studiów wojskowych I stopnia. Unifikacja
edukacji pozwoli studentom wojskowym na podjęcie ścieżki kształcenia w międzynarodowym
środowisku i przygotuje ich do współdziałania w ramach europejskich komponentów wojskowych
skonsolidowanych dla potrzeb bezpiecznej Europy.
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wojskowego
z krajów UE w zakresie prowadzenia inicjatyw zmierzających do konsolidacji obszaru szkolnictwa
wyższego i spełni wymagania społeczne w zakresie bezpiecznej Europy.
Opis działań:
Uczelnie partnerskie chcą osiągnąć zakładany cel poprzez realizację następujących działań:




Organizacje spotkań kadry dydaktycznej, których celem będzie zdefiniowanie wspólnych treści
kształcenia i wpisane ich w semestr międzynarodowy. Wspólne spotkania posłużą także opracowaniu
wytycznych do przygotowanych w trakcie realizacji projektu materiałów i narzędzi dydaktycznych
(e-booki, e-learning, interaktywne zajęcia realizowane z wykorzystaniem technologii ICT)
wspomagających proces nauczania i umożliwiających realizację mobilności wirtualnej.
Opracowanie skonsolidowanego programu kształcenia na studiach I stopnia, realizowanego w trakcie
tzw. okienek mobilnościowych z łączną punktacją 30 ECTS oraz z komponentem szkolenia




zintegrowanego (realizowanego w projekcie w formie mobilności łączonej i programu intensywnego).
Opracowanie materiałów i narzędzi wspomagających proces dydaktyczny w trakcie semestru
międzynarodowego.
Realizację semestru międzynarodowego – pilotaż.

Dodatkowo w projekcie planuje się realizację działań towarzyszących w celu upowszechniania rezultatów
pracy intelektualnej zgodnie z ideą całego projektu.
Oczekiwane rezultaty:
1. Program międzynarodowego semestru na studiach wojskowych I stopnia.
2. E-booki do przedmiotów określonych w programie międzynarodowego semestru.
3. Narzędzia (pomoce) dydaktyczne wspomagające proces nauczania w ramach międzynarodowego
semestru.

