
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Kompleksowy program rozwoju

Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku



 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

 Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2023-06-30

 Wartość projektu: 7 035 644,00 zł, w tym wkład środków europejskich: 5 
929 640,76 zł.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój.

PODSTAWOWE INFORMACJE



 Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie 
wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy                  
i społeczeństwa.

 Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr 
w systemie szkolnictwa wyższego.

CELE PROJEKTU



 Projekt jest skierowany przede wszystkim do trzech grup uczestników     
(osób i podmiotów): 
1) uczelni wnioskodawcy (pojmowanej instytucjonalnie),
2) studentów uczelni wnioskodawcy (osoby) 
3) kadry zarządzającej uczelni wnioskodawcy (osoby).

 Studenci są najważniejszą i najbardziej liczną grupą docelową projektu. 
Zgodnie z założeniem, wsparciem projektu zostanie objętych
przynajmniej 400 studentów w ciągu 4 lat życia projektu.

GRUPY DOCELOWE



 W ramach tworzenia listy rankingowej rekrutowanych uczestników 
uwzględniane będą następujące czynniki:

1. struktura płciowa – zakłada się, że udział kobiet wśród uczestników 
projektu będzie równy proporcji płciowej wśród studentów uczelni,

2. niepełnosprawność – udział osób niepełnosprawnych na poziomie 
przynajmniej 2% (tj. przynajmniej 8 osób),

3. liczba miejsc z założeniem 5% rezerwy,

4. terminowość i  kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA



ZAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH 
ZADAŃ



 Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-
gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na 
wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności.

 Wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie 
umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki 
uwzględnieniu m. in. programów stażowych powiązanych z programem 
kształcenia.

 Włączenie wykładowców z zagranicy, posiadających osiągnięcia w pracy 
naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia 
w polskich uczelniach.

Zadanie 1 ”Moduł programów kształcenia”



 Opracowanie 3 nowych programów następujących zajęć na 
specjalnościach:

1. "Nowoczesne technologie w tłumaczeniach" zwłaszcza dla Wydziału 
Neofilologicznego na kierunku Filologia;

2. „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z 
nowoczesnymi technologiami w edukacji " zwłaszcza dla Wydziału 
Studiów Edukacyjnych na kierunku Pedagogika;

3. "Informatyka w zarządzaniu" zwłaszcza dla Wydziału Nauk 
Społecznych na kierunku Zarządzanie.

Zadanie 1 ”Moduł programów kształcenia”



 Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

 Ścieżka rozwoju:
bilans z profilem kompetencji,
warsztaty wzmacniające kompetencje interpersonalne, społeczne oraz 
przedsiębiorcze,
udział w certyfikowanym szkoleniu VCC z umiejętności twardych,
udział w grupowych zajęciach projektowych,
udział w wizycie studyjnej typu job-shadowing, 
ponowny bilans z profilem kompetencji.

Zadanie 2 ”Moduł podnoszenia kompetencji
(wsparcie dla studentów)”



 Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki struktury uczelni, 
wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku.

 Wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy do projektowania kształcenia 
dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

 Przeprowadzenie diagnozy kompetencji studenta, dodatkowe szkolenia dla 
personelu doradztwa zawodowego, zatrudnienie doradcy zawodowego ds. 
przedsiębiorczości, warsztaty personal branding, warsztaty z obszaru 
działalności gospodarczej oraz doradztwo biznesowe.

Zadanie 3 ”Moduł wsparcia świadczenia wysokiej 
jakości usług (biuro karier)”



 Zakup licencji oprogramowania do cyfryzacji zasobów uczelni, do wytworzenia 
rozwiązania dydaktyczno-komunikacyjnego (RD-K), zatrudnienie zespołu 
informatycznego (team leadera, lead developera, UX designera, developera-
programisty).

 Zakup usług dodatkowych do wytworzenia kontentu na potrzeby RD-K.

 Integracja i wdrożenie wytworzonych wartości.

 Zakup na rynku licencji do systemu ERP.

 Wdrożenie i integracja oprogramowania ERP.

 Szkolenia z posługiwania się powstałym narzędziem.

Zadanie 4 ”Moduł zarządzania w instytucjach 
szkolnictwa wyższego”



 400 studentów podniesie swoje kompetencje w obszarach kluczowych 
dla gospodarki i rozwoju kraju oraz zostanie objętych usługami instytucji 
wspomagających w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy 
w ramach działań uczelni wspartych z EFS.

 32 pracowników uczelni podniesie swoje kompetencje zarządcze dzięki 
wsparciu z EFS. 

 20 pracowników uczelni podniesie swoje kompetencje dydaktyczne 
dzięki wsparciu z EFS.

WSKAŹNIKI PRODUKTU



 40% absolwentów uczelni objętych wsparciem EFS będzie kontynuować 
kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia 
kształcenia.

GŁÓWNY WSKAŹNIK REZULTATU



 KOORDYNATOR PROJEKTU (Lider) – dr. hab. prof. Marcin Krawczyński 
Pełnomocnik Rektora Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku ds. Rozwoju   
i Finansów

 KOORDYNATOR PARTNERA 1 – Michał Budzyński Wspólnik zarządzający 
ImpactProject sp. z o.o.

 KOORDYNATOR PARTNERA 2 – Robert Szlęzak Prezes Zarządu Ideopolis
sp. z o.o.

 Specjalista ds. rektutacji, księgowość

STRUKTURA ZARZĄDZANIA



 Rektor Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku lub Pełnomocnik 

 1 pracownik naukowy ds. studentów

 Przedstawiciel Partnera 1

 Przedstawiciel Partnera 2

 Co najmniej 2 przedstawicieli studentów

Obowiązki: strategiczne zarządzanie projektem, nadzór nad realizacją, 
działania doradcze.

KOMITET STERUJĄCY



1 lipca 2019 r.

FORMALNE ROZPOCZĘCIE PROJEKTU



ateneum.edu.pl Strona główna > Projekty > Kompleksowy program 
rozwoju Ateneum-Szkoły Wyższej

https://www.ateneum.edu.pl/projekty-2/kompleksowy-program-rozwoju-
ateneum-szkoly-wyzszej/

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

https://www.ateneum.edu.pl/projekty-2/kompleksowy-program-rozwoju-ateneum-szkoly-wyzszej/

