
    

Spotkanie informacyjne nt. oferty programu Erasmus+  

dla szkolnictwa wyższego w ramach konkursu 2023 
 

Gdańsk | 22 listopada 2022, godz. 09:00 – 16:00  

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Aula, ul. Wita Stwosza 53 

Cele spotkania: przekazanie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat mobilności i projektów dla 

szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027 (konkurs wniosków 2023). Uczestnicy uzyskają 

informacje o zasadach realizacji: 

✓ mobilności europejskiej i pozaeuropejskiej (w ramach Akcji 1) 

✓ projektów Partnerstw współpracy i innych typów projektów (m.in. wspólne studia, 

budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego, Jean Monnet skierowanych do 

sektora szkolnictwa wyższego (w ramach Akcji 2). 

Spotkanie jest skierowane do osób z regionu: 

✓ koordynatorów uczelnianych i wydziałowych programu Erasmus+ 

✓ pracowników dydaktycznych uczelni ze wszystkich dyscyplin naukowych, pragnących realizować 

projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego, 

✓ nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich 

metod kształcenia, 

✓ pracowników uczelni zainteresowanych rozwojem własnym i studentów, 

✓ pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych, 

✓ pracowników innych typów instytucji zainteresowanych realizacją projektów w programie Erasmus+ w 

obszarze szkolnictwa wyższego. 

Prosimy o rejestrację na spotkanie do 16 listopada 2022. Rejestracja dostępna jest tutaj: 

https://spotkanie-gdansk.webankieta.pl/  

W trakcie sesji I będzie możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie projektów Partnerstw 

współpracy, w trakcie sesji II i III będzie możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie mobilności. Chęć 

skorzystania z konsultacji prosimy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym (decyduje kolejność zgłoszeń do 

wyczerpania limitu miejsc).  

PROGRAM  SPOTKANIA 

wtorek | 22 listopada 2022 
 

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników 

9:00–11:00 
Sesja I  

▪ Oficjalne otwarcie spotkania (tbc) 

https://spotkanie-gdansk.webankieta.pl/


    

▪ Erasmus+ InnHUB i możliwości programu Erasmus+ i EKS  
Julia Czubek, Erasmus+ InnHUB Gdańsk 

• Projekty mobilności – typy projektów, ich charakterystyka oraz 
wyzwania  
Renata Decewicz, Zespół Szkolnictwa Wyższego, Narodowa Agencja programu 
Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) 

Pytania i odpowiedzi 

11:00 –11:30 Przerwa  

11:30 – 13:00  

Sesja II  

▪ Charakterystyka Partnerstw współpracy dla szkolnictwa wyższego  

Beata Skibińska, Dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego, NA 

Pytania i odpowiedzi 

13:00 –13:45 Obiad  

13:45 – 14:30 

Sesja III  

▪ „Jak wnioskować i realizować projekt dofinansowany z programu 

ERASMUS+?” - na przykładzie projektu typu Partnerstwo strategiczne w 

szkolnictwie wyższym pt. „Affective loop in Socially Assistive Robotics as 

an intervention tool for children with autism”  

dr inż. Michał Wróbel, Politechnika Gdańska 

Pytania i odpowiedzi  

14:30 – 16:00 

Sesja IV  

▪ Projekty centralne dla szkolnictwa wyższego w konkursie 2023: 

- Wspólne studia Erasmus Mundus 

- Budowanie potencjału dla sektora szkolnictwa wyższego 

- Jean Monnet 

- Sojusze  na rzecz Innowacji 

- Uniwersytety Europejskie 

Beata Skibińska, Dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego, NA 

▪ Szkolenia międzynarodowe Erasmus+ (TCA) 

Renata Decewicz, Zespół Szkolnictwa Wyższego,  

Pytania i odpowiedzi 

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają ewentualne koszty dojazdu do 

i z Gdańska oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.  

 


