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Streszczenie projektu  

 

W ramach projektu e-AgriMBA zostanie stworzony elektroniczny Paneuropejski System Nauczania dla 

Zrównoważonej Edukacji MBA w Agrobiznesie (Pan-European Learning System for Sustainable 

Agribusiness MBA Education). Poszerzona zostanie oferta kursów istniejących programów MBA, tworząc 

narzędzia do nauczania online. Projekt e-AgriMBA jest realizowany przez 6 uczelni z sieci AgriMBA, która 

od 1990 roku tworzy, monitoruje i akredytuje programy MBA w obszarze agrobiznesu. Projekt przyniesie 

korzyści wszystkim członkom sieci i interesariuszom spoza sieci, w tym studentom z mniejszymi szansami. 

Projekt rozszerzy również sieć AgriMBA poza Europę poprzez ustanowienie nowego programu MBA w 

Technical University of Moldova (TUM). 

Projekt e-AgriMBA wypracuje następujące wymierne rezultaty: 

R2.1. Raport na temat najlepszych praktyk dotyczących systemów e-learningowych. 

R2.2. Lista potrzeb i preferencji dotyczących treści, wyglądu i funkcjonalności Systemu Nauczania AgriMBA. 

R2.3. Zaprojektowany i wdrożony AgriMBA Learning System. 

R2.4. Instrukcje pisemne i wideo dla nauczycieli, uczniów i administratorów dotyczące użytkowania 

Systemu. 

R2.5. Szkolenia dla instruktorów i nauczycieli dotyczące użytkowania Systemu. 

R3.1. Program 8 kursów opracowany przez partnerów i zweryfikowany przez Zarząd AgriMBA. 

R3.2. Materiały szkoleniowe obejmujące 8 kursów. 

R3.3. Osiem kursów zrealizowanych i przetestowanych w AgriMBA Learning System. 

R4.1. Włączenie TUM do istniejącej Sieci AgriMBA. 



    
   

R4.2. Opracowanie sześciu nowych modułów zajęć MBA dla TUM. 

R4.3. Ustanowienie podstawowego wyposażenia w TUM. 

R4.4. Szkolenie dla nauczycieli TUM z obsługi AgriMBA Learning System. 

R4.5. Ukończenie pierwszej kohorty studentów MBA na TUM. 

R4.6. Międzynarodowa akredytacja AgriMBA przygotowana w TUM. 

Rozwój Paneuropejskiego Systemu Nauczania dla Zrównoważonej Edukacji MBA w Agrobiznesie jest 

komplementarny do istniejących inicjatyw i prac sieci AgriMBA, gdyż tworzy i standaryzuje nowe materiały 

do nauki on-line, które będą wykorzystywane m.in. w ramach istniejących i przyszłych lokalnych 

programów MBA. Włączenie Technical University of Moldova uzupełni istniejącą sieć w kierunku Europy 

wschodniej. e-AgriMBA poprawi, wprowadzi innowacje i zdigitalizuje ofertę edukacyjną dla Agrobiznesu i 

będzie wspierać proces „uczenia się przez całe życie” w Europie i poza nią. Jego narzędzia internetowe będą 

wspomagać rozwój kompetencji cyfrowych i językowych oraz promować zrównoważoną transformację 

szkolnictwa wyższego w kierunku edukacji przyjaznej dla środowiska naturalnego. e-AgriMBA będzie 

sprzyjać integracji poprzez czerpanie korzyści z różnorodności swoich partnerów oraz udostępnianie 

swoich narzędzi cyfrowych w równym stopniu uniwersytetom i studentom, którzy mają mniejsze 

możliwości kształcenia w wysoko wykwalifikowanych ośrodkach kształcenia w obszarze agrobiznesu. 

 

 
 
 


