
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,  
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-019/10-00) 

„UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości.  

Wzrost potencjału dydaktycznego 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez 

proinnowacyjne kształcenie w języku 

angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, 

inwestycje w kadry” 

Okres 
realizacji 
projektu: 

1.07.2010 – 
31.12.2015 

Całkowita 
wartość 
projektu: 

ok. 25 mln 
zł 

Uczestnicy 
projektu: 

3018 osób 

Liczba godzin 
odbytych 

zajęć: 

12 247 h 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU: 

1. Przygotowanie, otwarcie i realizacja nowych kierunków studiów oraz dostosowanie programów na 

istniejących kierunków studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. 

2. Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej w celu podwyższania jakości nauczania poprzez 

m.in. organizację szkoleń w zakresie nowych metod kształcenia, specjalistycznego języka angielskiego. 

3. Staże w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry 

dydaktycznej uczelni (w tym staże dla doktorantów i postdoktorskie). 

4. Stypendia naukowe dla doktorantów, młodych doktorów i profesorów wizytujących. 

5. Budowa ogólnouczelnianej platformy kształcenia na odległość (www.elearning.amu.edu.pl). 

6. Opracowanie i wdrożenie programów/materiałów/kursów kształcenia na odległość. 

7. Digitalizacja książek. 

8. Dostosowanie infrastruktury Uczelni do potrzeb studentów niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NOWOPOWSTAŁE KIERUNKI STUDIÓW: 

•Language, Society, Technology and Cognition – 
interdyscyplinarne studia doktoranckie w  języku 
angielskim (1 edycja), Wydział Anglistyki we 
współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych (Instytut 
Psychologii, Instytut Socjologii) oraz z Wydziałem 
Matematyki i Informatyki  (Zakład Lingwistyki 
Informatycznej i Sztucznej Inteligencji). 

• Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nauk 
przyrodniczych - częściowo w języku angielskim                  
(1 edycja), Wydział Biologii i Wydział Nauk 
Geograficznych i Geologicznych. 

•Biotechnology – studia stacjonarne II stopnia w języku 
angielskim (3 edycje), Wydział Biologii. 

•Environment protection - studia stacjonarne II stopnia  
w języku angielskim (2 edycje), Wydział Biologii. 

•Kształcenie tłumaczy konferencyjnych - studia 
stacjonarne II stopnia (2 edycje), Wydział Neofilologii. 

•Kształcenie tłumaczy specjalistycznych - studia 
stacjonarne II stopnia (2 edycje), Wydział Neofilologii. 

WAŻNIEJSZE REZULTATY PROJEKTU: 

•liczba osób przyjętych na studia: 247 

•liczba odbytych staży: 210 

• liczba odbytych wizyt studyjnych: 118 

•liczba przeszkolonych pracowników kadry dydaktycznej 
z e-learningu: 534 

•liczba specjalistyczne przeszkolonych pracowników 
nowych i modyfikowanych kierunków:  128 

•liczba dydaktyków – uczestników kursów 
specjalistycznych z  języka angielskiego: 78 

•powstanie ogólnouczelnianej platformy e-learningowej  

•liczba programów/kursów z wykorzystaniem kształcenia 
na odległość: 130 

• liczba zdigitalizowanych  książek: 592 

•liczba stanowisk dla osób niepełnosprawnych: 1 


