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Streszczenie projektu  

 

Charakter projektu „Cross-disciplinary Academic Offer” (CROCODILE) wynika z potrzeby 

umiędzynarodowienia edukacji akademickiej i zorganizowania jej w sposób głęboko 

interdyscyplinarny, aby odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata.  

Projekt zakłada wypracowanie takich rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia 

akademickiego, które pozwolą na zwiększenie mobilności (także wirtualnej), na 

interdyscyplinarne i transdziedzinowe podejście do nauczania i uczenia się, umożliwią uczelniom 

kształcenie zaangażowanych i odpowiedzialnych absolwentów, gotowych sprostać wyzwaniom 

zawodowym, społecznym i gospodarczym.  

Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider projektu), Universidad de Alicante, Sofia University 

i Vytautas Magnus University tworzą konsorcjum. Wszystkie wymienione instytucje należą do 

sojuszu Transform4Europe.  Saarland University (lider Transtorm4Europe Alliance), pełni 

w projekcie CROCODILE rolę partnera stowarzyszonego, który będzie wspierał promocję 

wypracowanych rezultatów wśród innych członków T4E.  

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:  

a) Transnational Project Meetings  (w formie online i spotkań bezpośrednich u każdego 

z członków konsorcjum)  

b) wypracowanie trzech rezultatów:  

- Międzynarodowa Uniwersytecka Oferta Edukacyjna. Raport i rekomendacje 

metodologiczno-organizacyjne  

- Dobre praktyki w realizacji transdyscyplinarnych szkół letnich  



    
   

- Zestaw scenariuszy zajęć wraz z materiałami edukacyjnymi umożliwiającymi realizację 

Uniwersyteckiej Oferty Edukacyjnej  

c) warsztaty upowszechniające organizowane u wszystkich partnerów konsorcjum i 

skierowane do różnych grup odbiorców.  

Rezultaty projektu wdrażane będą przez uczestników konsorcjum zgodnie z indywidualnymi 

możliwościami każdej instytucji. Dobór partnerów pozwala zapewnić różnorodność, która jest 

tak charakterystyczna dla dzisiejszych relacji w Europie i na świecie. 

Rezultaty będą promowane w pierwszej kolejności wśród innych członków sojuszu 

Transform4Europe, którymi są poza uczestnikami projektu CROCODILE także Uniwersytet w 

Trieście i Estońska Akademia Sztuk Pięknych. Wypracowane rozwiązania mogą być jednak 

przydatne także dla innych sojuszy szkolnictwa wyższego. 

Wszystkie działania upowszechniające zaplanowane podczas realizacji projektu mają na celu 

dotarcie do jak największej ilości potencjalnych odbiorców. Projekt został zaplanowany z myślą o 

długoterminowym wpływie, jego pełne wykorzystanie przekracza ramy czasowe wyznaczone 

okresem jego realizacji. Działania i rezultaty projektu wpisują się w misje wszystkich partnerów, 

co wpłynie korzystnie na jakość i zakres ich bieżących działań. Stanowi to również gwarancję, że 

rezultaty projektu będą utrzymywane i rozwijane przez wszystkie uczelnie uczestniczące w 

projekcie. 

 

 


