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Streszczenie projektu  

 

Cel:  

Celem realizowanego wspólnie przez konsorcjum uczelni projektu jest przede wszystkim opracowanie 

programów kształcenia dedykowanych studentom wojskowym, zawierających dodatkowo  zajęcia 

umożliwiające im doskonalenie kompetencji przywódczych, ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania 

tychże kompetencji w warunkach i w otoczeniu międzynarodowym. 

 

W szerszej perspektywie projekt ma także na celu promowanie przynależności do wspólnego systemu 

bezpieczeństwa Unii Europejskiej, rozwijanie postaw obywatelskich oraz poczucia odpowiedzialności 

(szczególnie wśród przyszłych oficerów) za system bezpieczeństwa UE. 

 

Realizacja projektu przyczyni się także do zacieśniania współpracy pomiędzy wojskowymi uczelniami 

wyższymi oraz ich aktywniejszego udziału w programie Erasmus+, a także do rozwoju nowych form 

współpracy w zakresie realizacji wspólnych modułów kształcenia. 

 

Opis działań: 

 

Uczelnie partnerskie chcą osiągnąć zakładany cel poprzez: 

 wspólne opracowanie i pilotażową organizację czterech międzynarodowych krótkoterminowych 

kursów doskonalących w formie mobilności łączonej (wraz z materiałami wspomagającymi proces 

kształcenia) - Przywództwo i komunikacja (Portugalia), Zarządzanie kryzysowe (Grecja), 

Zarządzanie stresem i Motywowanie oraz wywieranie wpływu (Polska); 

 przygotowanie trzech centrów szkoleń dowódców-liderów, w ramach, których będą kształtowane 

umiejętności przywódcze studentów wojskowych oraz oficerów – liderów z wybranych państw UE; 

 organizację programów szkoleniowych dla pracowników celem przygotowania przez poszczególne 

uczelnie partnerskie kompetentnej kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia we wskazanym 
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obszarze. Zajęcia realizowane w ramach tego działania będą miały charakter zajęć metodycznych 

i warsztatowych; 

Uzupełnieniem tematyki wyżej opisanych warsztatów (w trakcie pilotażu/testowania) będzie realizacja 

kursu intensywnego dla studentów pod nazwą „Przywództwo w praktyce”, w trakcie którego studenci będą 

poddawani bodźcom zewnętrznym (w oparciu o wykorzystanie toru treningowego kompetencji 

przywódczych) mającym wpływ na podejmowane przez nich decyzje. Zajęcia w ramach kursu poprowadzą 

nie tylko doświadczeni dydaktycy z uczelni partnerskich, ale także zaproszeni nauczyciele z innych uczelni 

partnerskich AWL (Włochy, USA). 

Dodatkowo w toku realizacji projektu, jako działania upowszechniające, zaplonowano organizację 2 

konferencji/spotkań, które posłużą nie tylko promowaniu rezultatów projektu ale także konsultowaniu 

i ocenie opracowanych rezultatów przez szersze grono europejskich uczelni wojskowych. 

 

Oczekiwane rezultaty: 

 4 programy modułów szkoleniowych: Zarządzanie stresem, Przywództwo i komunikacja, 

Przywództwo i motywacja, Zarządzania kryzysowe w pracy lidera oraz 1 program kursu 

intensywnego; 

 materiały dydaktyczne (w tym e-booki) oraz zestawy narzędzi wspomagających proces kształcenia 

dla 4 modułów oraz kursu intensywnego; 

  recenzje do e-booków;  

 scenariusze wywiadów i wywiady z cyklu "Moja droga do przywództwa"; 

 strona www projektu. 

 

W przypadku modułów szkoleniowych, Konsorcjum zamierza podjąć starania aby opracowane programy 

przeszły procedurę akredytacyjną Grupy Implementacyjnej działającej przy European Security and Defence 

College (ESDC) i zyskały status wspólnych dla państw członkowskich UE. 
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