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Streszczenie projektu (maks. 3000 znaków)
Powodem ubiegania się o projekt Erasmus+ było silne przekonanie, że kwestiami środowiskowymi powinny
zajmować się także uczelnie ekonomiczne. W rezultacie głównym celem projektu jest opracowanie
programu kształcenia w obszarze zrównoważonego rozwoju (zrównoważonej konsumpcji). Jego odbiorcami
mają być studenci kierunków biznesowych. W zamierzeniu kształcenie to winno zaowocować zwiększeniem
wiedzy, świadomości i zaangażowania studentów w dbałość o ochronę środowiska. Aby zapewnić wysoką
jakość wspomnianego programu kształcenia, zaplanowano - w ramach projektu – pięć rezultatów pracy
intelektualnej.
Pierwszy rezultat pracy intelektualnej będzie miał na celu przeprowadzenie, na uczelniach zaangażowanych
w projekt, badań wśród pracowników oraz studentów. Badania te mają służyć z jednej strony identyfikacji
istniejących kursów uniwersyteckich dotyczących zrównoważonego rozwoju w krajach partnerskich, z
drugiej strony natomiast określeniu świadomości oraz potrzeb związanych z nauczaniem zrównoważonego
rozwoju.
Bazując na wynikach badań zostanie opracowany (jako drugi rezultat pracy intelektualnej) program zajęć
dydaktycznych z zakresu zrównoważonego rozwoju. Aby osiągnąć ten cel, w oparciu o zidentyfikowany
zbiór wymaganych umiejętności oraz kompetencji, zostanie stworzona sylwetka studenta, który ma
świadomość oraz wiedzę pozwalające na zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób zrównoważony.
W ramach trzeciego rezultatu pracy intelektualnej zostaną przygotowane materiały dydaktyczne dotyczące
zrównoważonego rozwoju dla studentów w formie e-booka. E-book zostanie podzielony na moduły i
jednostki zgodnie ze stworzonym (w ramach drugiego rezultatu pracy intelektualnej) programem
nauczania. E-book będzie można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej projektu SUSTA oraz ze stron
internetowych wszystkich uczelni partnerskich.
Ponadto zbiór studiów przypadku dotyczących zrównoważonego rozwoju zostanie przygotowany jako

czwarty rezultat pracy intelektualnej. W jego ramach zostaną opisane rzeczywiste przykłady zarządzania
przedsiębiorstwami w sposób zrównoważony. Studia przypadków będą miały charakter międzynarodowy,
ponieważ swą treścią będą obejmowały przedsiębiorstwa pochodzące ze wszystkich krajów partnerskich.
Tworzenie filmów o nauczaniu zrównoważonego rozwoju będzie stanowiło treść piątego rezultatu pracy
intelektualnej. Filmy zawierające zawartość całego kursu zostaną przygotowane i umieszczone na kanałach
YouTube projektu SUSTA oraz na kanałach uczelni zaangażowanych w projekt. Nakręcone filmy, podobnie
jak e-book oraz studia przypadków, będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.
Testowanie programu nauczania wraz z e-bookiem oraz studiami przypadków zostanie przeprowadzone w
ramach szkoły letniej, na którą zostaną zaproszeni wykładowcy oraz studenci pochodzący z uczelni
zaangażowanych w projekt.

