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DZIEŃ INFORMACYJNY
„Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie
wyższym. Akcje/działania wspierające współpracę polskich uczelni
z uczelniami w krajach partnerskich1”
Konkurs 2018
Warszawa | 7 listopada 2017 r.
Hotel Mercure Warszawa Centrum, Złota 48/54
W ramach przygotowania polskich uczelni do skorzystania z możliwości oferowanych przez program
Erasmus+ w konkursach wniosków 2018 Narodowa Agencja programu Erasmus+ zaprasza
przedstawicieli polskich uczelni na Dzień Informacyjny, podczas którego będzie można uzyskać
informacje o następujących działaniach/akcjach programu Erasmus+:
a. Jean Monnet (JMo)
b. Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich (Capacity Building in
Higher Education, CBHE);
c. 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 Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury specjalizującego się
w projektach typu Jean Monnet stworzy dobrą okazję do lepszego ich poznania.
Podczas spotkania zostaną przekazane także podstawowe informacje dotyczące mobilności pomiędzy
polskimi uczelniami a tzw. krajami partnerskimi. Jest to kolejne działanie wspierające międzynarodowy
wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym, ale zarządzane bezpośrednio przez narodowe
agencje.
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.
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Pełen wykaz krajów partnerskich dostępny jest w Przewodniku po programie Erasmus+

PROGRAM
10:30–11:00

Rejestracja uczestników
Powitanie uczestników
Beata Skibińska, Dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

11:00–12:30

Mobilność z krajami partnerskimi (International Credit Mobility) –
potencjał uczelni kontra rzeczywistość
Joanna Jóźwik, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint
Master Degrees) – wyzwanie dla polskich uczelni
Beata Skibińska, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Pytania i odpowiedzi

12:30–13:30

Przerwa obiadowa
Działania Jean Monnet w programie Erasmus+
Kamila Partyka, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury

13:30–14:45

Prezentacja przedstawiciela polskiej uczelni realizującej inicjatywę Jean
Monnet
dr Aleksandra Szczerba-Zawada, Koordynatorka Modułu Jean Monnet
EUIncSo 2016-2019
Pytania i odpowiedzi

14:45–15:15

Przerwa na kawę

15:15–16:00

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (Capacity Building in Higher
Education) - charakterystyka działania i założenia konkursu wniosków
Anna Bielecka, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Pytania i odpowiedzi

16:00–16:30
16:30

Konsultacje indywidualne
Zakończenie spotkania

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz
koszty ewentualnego zakwaterowania.
Polecana lektura:
 E-tutorials on the international dimension in Higher Education
 Jean Monnet: http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/jean-monnet/
 Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich:
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-2/budowanie-potencjalu/
http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/akcja-2/
 Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus:
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/wspolne-studia-magisterskie/
http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/akcja-1/

Publikacje:
 Jean Monnet:
 Good practices in the context of “A Union of shared values - the role of Education & Civil Societies”,
2016
 Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich:
 Capacity Building in Higher Education. EU Support to Higher Education Institutions Around the
World, 2016
 Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus:
 Sustainability of Erasmus Mundus Master Courses. Best practice guide based on survey results and
analysis, 2017
 Mastering Joint Excellence under Erasmus Mundus, 2017
 Building on Experience. Testimonials of Erasmus Mundus Promotion Projects, 2016
 Joint programmes from A to Z. A reference guide for practitioners, 2015
 Europejskie podejście do akredytacji wspólnych studiów (European Approach for Quality Assurance
of Joint Programmes), 2015
 Poradnik administratora wspólnych studiów, 2012

