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Streszczenie projektu
Cel:
Celem projektu jest podniesienie umiejętności miękkich zarówno na poziomie europejskim, jak
i międzynarodowym. W celu zwiększenia szans absolwentów uniwersytetów na zatrudnienie na
zmieniającym się rynku pracy, projekt koncentruje się na:
1. przygotowaniu programu szkoleń w zakresie podnoszenia umiejętności miękkich wśród
studentów i nauczycieli akademickich, odpowiadających na zapotrzebowanie
europejskiego rynku pracy,
2. zwiększaniu świadomości studentów w zakresie potrzeby posiadania umiejętności
miękkich,
3. wzmocnieniu współpracy pomiędzy pięcioma szkołami wyższymi, firmami
konsultingowymi oraz przedsiębiorcami z Europy.
Opis działań:
W ramach projektu będzie przeprowadzone badanie ankietowe wśród pracodawców, studentów
i kadry nauczycielskiej pod względem luki w umiejętnościach miękkich oraz będą zbierane
informacje o istniejących najlepszych praktykach w tej dziedzinie na poziomie UE. Partnerzy

opracują szkolenia mieszane z umiejętności miękkich (5 ECTS), w tym innowacyjny kurs on-line
(36 godzin). 80 studentów z 5 uniwersytetów weźmie udział w kursie mieszanych umiejętności
miękkich, podczas gdy połowa z nich weźmie udział w 5-dniowym międzynarodowym
intensywnym programie studiów.
Oczekiwane rezultaty:
Działania projektowe zwiększą zdolność uniwersytetów do prowadzenia kursów umiejętności
miękkich poprzez szkolenie kadry dydaktycznej i ekspertów (16 osób) oraz zwiększą współpracę
między uniwersytetami a sektorem biznesowym / pracodawcami. Ponad 150 firm będzie
zaangażowanych we wszystkie etapy projektu od analizy potrzeb po opracowanie, wdrożenie
i ocenę kursu.
Około 2.500 osób z opinii publicznej, 500 studentów, 500 nauczycieli, 25 innych uniwersytetów,
250 firm i 10 przedstawicieli władz lokalnych z 5 krajów UE zostanie poinformowanych
o wynikach projektu.
Wszystkie uczelnie partnerskie będą oferować szkolenia mieszane z umiejętności miękkich
opracowane w ramach fakultatywnego/pozauczelnianego programu nauczania z 300 studentami
przeszkolonymi w ciągu 3 lat po zakończeniu projektu.
Podsumowaniem działań projektowych będzie konferencja pt. „Ready for tomorrow – universities
and businesses for future skills in Europe” w Olsztynie, na której zostaną przedstawione wyniki
całego projektu.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej
www.uwm.edu.pl/unifors2020.

