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Streszczenie projektu
Cele:


Zachęcenie instytucji reprezentujących wyższe szkolnictwo zawodowe do przeanalizowania
swojej polityki i strategii w zakresie współpracy pomiędzy sektorami edukacji, badań i
biznesu.
 Wprowadzenie zmian w w/w polityce i strategii w celu doskonalenia tej współpracy.
 Wymiana dobrych praktyk dotyczących tej współpracy.
 Opracowanie narzędzi wspomagających tę współpracę (przewodniki, materiały szkoleniowe,
zbiory dobrych praktyk, etc).
Projekt opiera się na definicji wyższego szkolnictwa zawodowego oraz kryteriach jakościowych
wypracowanych w ramach projektu "Harmonizing Approaches to Professional Higher Education in
Europe" (http://haphe.eurashe.eu). Kryteria te dotyczą trzech obszarów:
 Instytucjonalna polityka i strategia - jak uwzględniają związki ze środowiskiem pracy?
 Kształcenie - jakie są charakterystyczne cechy kształcenia o profilu praktycznym, a w
szczególności jego związki ze środowiskiem pracy?
 Badania, rozwój i innowacje - w jaki sposób badania prowadzone we współpracy ze
środowiskiem pracy są zintegrowane z kształceniem o profilu praktycznym?

Opis działań:

Instytucje biorące udział w projekcie będą analizowały swoją współpracę ze środowiskiem biznesu,
formułowały projekty zmian na przykładzie dobrych praktyk oraz wdrażały te zmiany do swoich
strategii. Zorganizowane zostanie międzynarodowe spotkanie, które będzie miało na celu wymianę
doświadczeń pomiędzy instytucjami. Oprócz tego opublikowane zostaną przykłady dobrych praktyk, a
także cały zestaw narzędzi, takich jak programy ramowe, które będą wspomagały współpracę
wyższego szkolnictwa zawodowego ze środowiskiem biznesu.
Oczekiwane rezultaty:
 Raporty samooceny opracowane przez 15 instytucji opisujące skalę i jakość ich współpracy z
rynkiem pracy
 Opracowane i zatwierdzone Plany Wdrożeniowe opisujące proponowane zmiany w politykach
i strategiach instytucjonalnych w celu lepszej współpracy z rynkiem pracy
 Spotkanie szkoleniowe (Peer Learning Event) grupujące szeroką gamę przedstawicieli różnych
instytucji z Europy
 70 przykładów dobrej praktyki zebranych i opublikowanych, przy czym co najmniej 5
przykładów dla każdego z kryteriów HAPHE
 Zbiór narzędzi pomocniczych wspierających współpracę wyższego szkolnictwa zawodowego z
pracodawcami, a w szczególności polityki ramowe opublikowane jako przewodnik po dobrych
praktykach dla instytucji szkolnictwa wyższego
Spodziewane oddziaływanie projektu:
 Na szczeblu lokalnym i regionalnym projekt będzie wpływał na poprawę współpracy uczelni z
przedsiębiorstwami oraz zwiększał różnorodność i jakość oferty edukacyjnej (w szczególności
- przez promowanie kształcenia dualnego łączącego studia z doświadczeniem praktycznym
zdobywanym w środowisku pracy)
 Na szczeblach krajowych w ramach projektu wypracowane zostaną zalecenia dla decydentów
dotyczące sposobów polepszenia współpracy między przedsiębiorstwami a uczelniami, w
szczególności mające ułatwić organizację praktyk zawodowych. Można się też spodziewać
korzystnego wpływu na zatrudnialność absolwentów.
 Na poziomie europejskim projekt ułatwi wymianę dobrych praktyk praz pobudzi współpracę
między instytucjami szkolnictwa wyższego; jego rezultaty będą wdrażane i upowszechniane
przez EURASHE.

