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Streszczenie projektu  

 

Celem projektu jest wsparcie europejskich wydziałów chemicznych w dostosowaniu się do 

nowej po-COVIDowej rzeczywistości. 

 

Przewidziano 4 typy działań: 

1) Analiza sytuacji, stworzenie europejskiej bazy dobrych praktyk 

2) Wsparcie dla zdalnego nauczania (wykłady i seminaria) 

3) Wsparcie dla kształcenia praktycznego (zajęcia laboratoryjne) 

4) Wsparcie dla kształcenia szkolnego i szkoleń w sektorze chemicznym oraz opracowanie 

rekomendacji dotyczących organizacji studiów chemicznych w sytuacjach kryzysowych 

W ramach projektu zostaną opracowane i upowszechnione instrukcje, materiały szkoleniowe, 

materiały dydaktyczne oraz rekomendacje dla różnych grup docelowych, w tym materiały 

multimedialne. Będą też prowadzone działania upowszechniające dla instytucji spoza 

konsorcjum (szkoły, uczelnie, instytucje kształcenia zawodowego). szczególna uwaga będzie 

poświęcona problemowi zdalnego oceniania oraz analizie efektów uczenia się pod kątem 

możliwości ich realizacji w ramach kształcenia zdalnego. 

Materiały szkoleniowe będą też uwzględniały takie zagadnienia, jak higiena pracy zdalnej, 

"netykieta" (właściwe zachowanie w sieci) oraz problemy związane z RODO oraz ochroną 

własności intelektualnej.  



    
   

Udział w projekcie Europejskiej Sieci Tematycznej Chemii (ECTN) zapewnia jego wymiar 

europejski oraz jest gwarantem trwałości jego rezultatów. Oddziaływanie projektu i jego wpływ 

są również zapewnione przez odpowiedni skład konsorcjum: UJ i Uniwersytet Boloński są 

członkami Grupy Coimbra oraz konsorcjum Una Europa (Uniwersytet Europejski), Uniwersytet 

Łotewski należy do UNICA (sieć uczelni ze stolic europejskich), a Kolegium Wileńskie jest 

aktywnym członkiem EURASHE (europejskie stowarzyszenie wyższych uczelni zawodowych). 

Ponadto Uniwersytet Łotewski jest koordynatorem a UJ partnerem w dużym projekcie 

ERASMUS+ na modernizację studiów doktoranckich w Rosji, Armenii i Białorusi 

(skoncentrowanego na kierunkach studiach ścisłych, przyrodniczych i technicznych), stąd 

rezultaty projektu DISTINCT będą też wykorzystywane poza krajami UE. Działania prowadzone 

w ramach projektu będą również skorelowane z pracami polskiej Sektorowej Rady ds. 

Kompetencji Sektora Chemicznego, a wypracowane rekomendacje udostępnione komisjom 

akredytacyjnym i innym organizacjom działającym w obszarze szkolnictwa wyższego. 

 


