Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych

PROJEKT

„Edukacja dla rozwoju badań i innowacji”
nr FSS/2013/HEI/W/0050
Różnorodność oferty edukacyjnej polskich uczelni wyższych nie odzwierciedla w pełni zapotrzebowania rynku pracy
i dążeń proinnowacyjnych w Polsce i Unii Europejskiej. Kształcenie w zakresie zarządzania projektami B+R i
transferem wiedzy oferowane było jedynie w formie studiów podyplomowych i szkoleń tematycznych. Ograniczenie
możliwości kształcenia w tym zakręcie miało bezpośredni wpływ na dostępność odpowiednich specjalistów
gwarantujących wsparcie administracyjno- zarządcze z zakresu prac B+R oraz rozwiązań innowacyjnych.
Projekt „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji” jest odpowiedzią na niedostosowania oferty edukacyjnej polskich
uczelni wyższych. Poprzez współpracę kluczowych instytucji z Polski i Norwegii otwierają się nowe możliwości w
kierunku stworzenia programu nauczania dla nowej specjalności na studiach II-go stopnia.

Więcej szczegółowych informacji na temat projektu „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji”
http://projektynorweskie.edp.org.pl/projekty-2/projekt-0050/

 Projekt ten finansowany jest ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, ustanowionego w ramach
funduszy norweskich oraz funduszy EOG (działanie Rozwój Polskich Uczelni).
 Operatorem Programu (instytucją wdrażającą ww. działanie) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
z siedzibą w Warszawie.
 Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład, którego wchodzą następujące instytucje: Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie jako Lider (Beneficjent) oraz 7 Instytucji Partnerskich: Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Politechnika
Częstochowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Łódzka,
Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości” oraz Uniwersytet w Stavanger (Norwegia).

Zespołu Projektu w Politechnice Częstochowskiej:
Dr Marta Daroń - Koordynator regionalny projektu z ramienia Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Prof. P.Cz. dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt - Zastępca koordynatora regionalnego
Dr inż. Nicoletta Baskiewicz - osoba kluczowa
Dr inż. Robert Sałek - osoba kluczowa
Zakres współpracy:
 Cel projektu to wprowadzenie do oferty edukacyjnej Politechniki Częstochowskiej nowej specjalności na
Wydziale Zarządzania (pt. Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja badań) na studiach
stacjonarnych II stopnia.
 Projekt ma charakter badawczy, ponieważ obejmuje takie zadania, jak: badanie rynku pracy, badanie potrzeb
interesariuszy, dotyczących profilu kompetencyjnego absolwenta ww. specjalności, opracowanie programu
nauczania, przygotowanie niezbędnych materiałów dydaktycznych do przedmiotów, planu praktyk i innych.
 Dyscyplina naukowa, z którą związany jest projekt – ekonomia, zarządzanie.
 Termin realizacji projektu: 1.04.2014 – 30.11.2015.

