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DZIEŃ INFORMACYJNY
„Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+
w szkolnictwie wyższym. Akcje/działania centralne
wspierające współpracę polskich uczelni z uczelniami w
krajach partnerskich1”
Warszawa | 4 listopada 2016 r.
Hotel Novotel Warszawa Centrum, sala konferencyjna „Irys”
ul. Marszałkowska 94/98
W ramach przygotowania polskich uczelni do skorzystania z możliwości oferowanych przez program
Erasmus + w konkursach wniosków 2017 Narodowa Agencja programu Erasmus+ zaprasza
przedstawicieli polskich uczelni na Dzień Informacyjny, podczas którego będzie można uzyskać
informacje o następujących działaniach/akcjach programu Erasmus+:
1) Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich (Capacity Building in
Higher Education, CBHE);
2) Jean Monnet
3) Sojusze na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances)
4) Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees,
EMJMDs)
Są to akcje/ działania zarządzane na szczeblu europejskim, przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji,
Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (tzw. akcje centralne). Udział w konferencji
przedstawiciela Agencji Wykonawczej specjalizującego się w projektach typu CBHE stworzy dobrą
okazję do lepszego ich poznania. Udział w konferencji przedstawiciela polskiej uczelni realizującej
projekt CBHE umożliwi zadanie pytań o korzyści i wyzwania wynikające z uczestnictwa w takich
inicjatywach.
W tegorocznym Dniu Informacyjnym spodziewany jest udział przedstawiciela Krajowego Biura
Programu Erasmus+ z Jordanii. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję do poznania specyfiki
szkolnictwa wyższego w tym kraju oraz oczekiwań uczelni jordańskich odnoszących się do współpracy z
uczelniami polskimi.
Dzień Informacyjny jest adresowany do:
- przedstawicieli szkół wyższych (nauczycieli akademickich, władz wydziałów, władz uczelni), którzy
chcieliby pogłębić wiedzę na temat możliwości oferowanych przez program Erasmus+ w zakresie
współpracy z krajami pozaeuropejskimi;
- uczelnianych i wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+, którzy chcieliby pozyskać ogólne
informacje o wyżej wymienionych projektach centralnych, aby przekazać je społeczności akademickiej
własnych uczelni.
Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim, bez tłumaczenia na język polski.
Uczestnicy będą mogli zadawać pytania w języku polskim (goście z zagranicy będą mieli zapewnione
tłumaczenie z języka polskiego na język angielski).
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Pełen wykaz krajów partnerskich dostępny jest w Przewodniku po programie Erasmus+
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Więcej informacji na: www.erasmusplus.org.pl/akademia
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PROGRAM
10:30-11:00

Rejestracja uczestników (bufet kawowy)
Powitanie uczestników
- Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

11:00-12:45

Działania wspierające współpracę z uczelniami europejskimi
i pozaeuropejskimi w świetle założeń Przewodnika po programie
Erasmus+ 2017 i zaproszeń do składania wniosków 2017.
Beata Skibińska, Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Jean Monnet – akcja wspierająca studia nad Unią Europejską
i integracją europejską
Tadeusz Wojciechowski, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

12:45-13:45

Obiad
Prezentacja projektu CBHE „Master Curriculum, Capacity Building and
Network Development in Traffic Safety in Egypt, Jordan and Lebanon
MENASAFE” koordynowanego przez Politechnikę Gdańską
realizowanego w partnerstwie z Jordanią, Egiptem, Libanem,
Hiszpanią i Szwecją
Maciej Sawicki, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej

13:45-15:30

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (w krajach
partnerskich) (Capacity Building in Higher Education), charakterystyka
działania i założenia konkursu wniosków w roku 2017
Paivi Hernesniemi, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego w Brukseli
Szkolnictwo wyższe w Jordanii oraz współpraca z krajami
europejskimi w programie Erasmus+
dr Reem Al Khader, przedstawicielka Biura Krajowego Programu Erasmus+
w Jordanii

15:30-15:45

Przerwa kawowa

15:45–16:30

Konsultacje z przedstawicielem biura krajowego programu Erasmus+
w Jordanii na temat współpracy edukacyjnej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Więcej informacji na: www.erasmusplus.org.pl/akademia

