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Najważniejsze działania edukacyjne w projekcie 

Erasmus „Uniwersytety europejskie” (11/2019-10/2022):
• Zdefiniowanie wspólnego portfolio umiejętności, kompetencji i wartości 

studentów uczelni 4EU+

• Zdefiniowanie wspólnych ram oceny jakości kształcenia

• Stworzenie Karty Mobilności 4EU+

Opracowanie wspólnych 
ram kształcenia

• Określenie kursów, które budują umiejętności, kompetencje i wartości określone 

w ww. portfolio

• Wprowadzenie wspólnych kursów ogólnouniwersyteckich (Aktywne 

obywatelstwo europejskie, Data literacy)

• Przygotowanie puli kursów i szkoleń z umiejętności miękkich we współpracy z 

Partnerami Stowarzyszonymi 4EU+

Stworzenie wspólnej 
ścieżki kształcenia

• Prowadzenie szkoleń dla pracowników i studentów z nauczania i uczenia się 

przy pomocy narzędzi e-learningowych

• Stworzenie wspólnego zestawu narzędzi wspomagających nauczanie online i 

katalogu 4EU+ z modułami online collaborative learning

Przygotowanie do nauki 
w międzyuczelnianym 
wirtualnym kampusie
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Tworzenie wspólnej ścieżki kształcenia:

Wspólne kursy 
4EU+
(tradycyjne lub 
online)

„Short 4EU+ 
experience”

konferencje dla 
studentów i 
doktorantów, szkoły 
letnie i zimowe

„4EU+ learning 
component”
seria wykładów lub 
bloki tematyczne 
prowadzone przez 
wykładowców z 
innych uczelni 4EU+, 
mobilność wirtualna, 
seminaria i 
konwersatoria online 
z udziałem studentów 
innych uczelni

Moduły nauczania 
4EU+ /wspólne 
podstawy 
programów 
kształcenia w 
ramach 
programów 
flagowych

Wspólne 
programy 
nauczania 4EU+
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Kluczowe kompetencje wg 4EU+:

 Wielojęzyczność

 Data literacy – umiejętność 

analizy i korzystania z 

danych

 Umiejętność krytycznego 

myślenia

 Przedsiębiorczość

 Zaangażowanie społeczne



Oferta dydaktyczna dla studentów i 

doktorantów
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Kursy online

(e-learning)

Kursy tradycyjne

Obecna oferta

Kursy online

Kursy z modułami online

Kursy współprowadzone przez 
wykładowców z co najmniej 2 uczelni 

4EU+

Kursy z elementami tzw. online 
collaborative international learning 

(współpraca studentów i wykadowców z 
co najmniej 2 uczelni)

Kursy tradycyjne

Przyszła oferta

(„elastyczne ścieżki kształcenia“)

Krótkie 
programy 
mobilnościowe
(udział w 
zajęciach 
blokowych na 
innych uczelniach 
Sojuszu, szkoły 
letnie i zimowe, 
itd.) 



Projekt API: Akademickie 

Partnerstwo na rzecz Innowacji w 

Nauczaniu i Uczeniu się
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 finansowany przez Narodową Agencję 
Wymiany Akademickiej

 Koordynator: pani Anna Sadecka, BWZ 
UW

Cele projektu:
 Zbudowanie podstaw międzyuczelnianego 

środowiska kształcenia ukierunkowanego 
na studenta (student-centred teaching & 
learning environment)

 Wymiana pracowników i studentów
 Opracowanie nowoczesnych materiałów 

dydaktycznych oraz narzędzi i technik 
nauczania



Z jakiej oferty studenci i doktoranci mogą skorzystać już teraz?

7

 Szkoły letnie 

 Konferencje i warsztaty naukowe dla 

doktorantów



Dziękuję za uwagę!


