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Streszczenie projektu 

 

Projekt UNICOMM ma na celu identyfikację czynników które umożliwiają inkluzywną i aktywną 

partycypację osób studiujących w działaniach pozaakademickich oferowanych przez uczelnie. Głównymi 

rezultatami projektu będą narzędzia pozwalające na wzmacnianie kompetencji i wspieranie aktywnego 

zaangażowania zarówno studentów jak i osób pracujących na uczelniach, ze szczególnym uwzględnieniem 

studentów zagranicznych oraz studentów aktywnych zawodowo. Finalnym efektem działań projektu 

będzie opracowanie wskazówek i rekomendacji, które pomogą europejskim uczelniom budować 

zaangażowaną społeczność w czasach pełnych zmian i niepewności. 

Idea projektu wywodzi się z przekonania, że uczelnia to nie tylko  zajęcia akademickie i działalność 

naukowa, a każda osoba będąca częścią społeczności akademickiej powinna mieć możliwość angażowania 

się w ważne dla siebie inicjatywy.  Dlatego też główną motywacją stojącą za projektem UNICOMM jest 

wzmocnienie poczucia sprawczości i przynależności do społeczności uczelni osób studiujących, zwłaszcza 

tych, które rozpoczęły studia w trybie online i często nie czują więzi z instytucją. Ważnym aspektem 

projektu jest również wzmacnianie umiejętności i wzajemna wymiana doświadczeń osób pracujących w 

europejskich uczelniach, które aktywnie wspierają zaangażowanych studentów i studentki.  

 

Pierwszym etapem działań projektowych jest zidentyfikowanie tematów, które interesują współczesnego 

studenta, wartości, z którymi osoby studiujące się utożsamiają, ich  motywacji do działania oraz czynników 

wpływających na budowanie więzi z uczelnią. Zgodnie z  wiedzą i doświadczeniem konsorcjum, aby 

studenci i pracownicy uczelni czuli się na tyle pewnie by uczestniczyć w tworzeniu aktywnej i włączającej 

społeczności, uczelnie powinny nieustannie podnosić jakość pozaformalnej i praktycznej oferty. Dlatego 

kolejne działania w projekcie będą skupione wokół podnoszenia kompetencji i wzmacniania umiejętności. 

Ostatnim etapem projektu będzie wypracowanie wskazówek do włączania innowacyjnych metod 



   
    

wspierania partycypacji studenckiej w struktury szkolnictwa wyższego w Europie. Metody te mają 

zachować wysoką jakość niezależnie od trybu nauczania i pracy danej instytucji. 

 

Projekt UNICOMM pozwoli na nowo zdefiniować znaczenie społeczności akademickiej w kontekście 

codziennych wyzwań. Dzięki efektom projektu, europejskie uczelnie będą mogły wprowadzać trwałe, a 

jednocześnie elastyczne rozwiązania wspierające budowanie przynależności oraz wzmacnianie poczucia 

sprawczości wśród osób studiujących i pracujących w europejskich instytucjach szkolnictwa wyższego. 

 


