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Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji (zawodowych, kognitywnych, komunikacyjnych) w obszarach wskazanych w
badaniach ankietowych pracodawców jako kluczowych i najbardziej deficytowych wśród absolwentów kierunków przyrodniczych polskich
uczelni. Adresatami projektu jest grupa minimum 160 studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Biologii
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Realizacja celu osiągnięta zostanie poprzez udział studentów w dodatkowych, nieobjętych
programem studiów szkoleniach, warsztatach, wykładach i wizytach studyjnych w latach akademickich 2016/17; 2017/18 i 2018/19,
zorganizowanych w ramach Programu Rozwoju Kompetencji w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2019 r.

Oferta wsparcia dla studentów została pogrupowana w ramach 5 zadań (Tab. 1).

* Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowej III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie
Wyższym. Kwota dofinansowania: 984667,53 PLN.

Rodzaj wsparcia Nazwa wsparcia

Liczba uczestników

w okresie 

3-letnim

w roku 

2016/2017

Zadanie 1.

Zajęcia warsztatowe i 

szkolenie certyfikowane 

kształcące kompetencje 

zawodowe nurka ekologa

Zajęcia warsztatowe i szkolenie 

certyfikowane kształcące 

kompetencje zawodowe nurka 

ekologa

60 19

Zadanie 2. 

Zajęcia warsztatowe 

kształcące kompetencje 

językowe i interpersonalne

Komunikacja w specjalistycznym 

języku angielskim
72 -

Efektywna komunikacja 

interpersonalna i zawodowa
45 -

Zarządzanie czasem i radzenie 

sobie ze stresem
45 -

Zadanie 3.

Warsztaty i dodatkowe 

zajęcia realizowane 

wspólnie z pracodawcami

Produkcja przeciwciał na potrzeby 

biologii molekularnej
42 14

Wykorzystanie przeciwciał w 

badaniach proteomicznych
42 14

Szkolenie w akredytowanym 

Laboratorium Analiz 

Środowiskowych

24 8

Zadanie 4.

Dodatkowe zajęcia 

praktyczne realizowane w 

formie projektu

Laboratorium przyrodnicze 60 20

Zadanie 5.

Wizyty studyjne u 

pracodawców

Wizyty studyjne w zagranicznych 

firmach i jednostkach 

administracyjnych Paryż i Ile-de-

France

60 20

Wizyty studyjne do zagranicznych 

firm biotechnologicznych Berlin i 

Potsdam-Golm

60 20

W zorganizowanie i prowadzenie zajęć w roku akademickim 2016/2017 zaangażowanych było 15
pracowników Wydziału Biologii UAM oraz 12 specjalistów spoza UAM. Łącznie przeprowadziliśmy
ponad 300 godzin zajęć dla 70 uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy w przeprowadzonych
ankietach wykazali wzrost posiadanych umiejętności i kompetencji w obszarach objętych
wsparciem. Obecnie realizowane są zajęcia w ramach zadania 2 dla 54 studentów Wydz. Biologii.

3-dniowa wizyta w firmach biotechnologicznych i parkach naukowo-
technologicznych w Berlinie i Potsdam-Golm (Bio-TOP Berlin–
Brandenburg; Campus Berlin-Buch; Go:In Innovation Center). Podczas
wyjazdu studenci poznają niemieckie realia tworzenia
biotechnologicznych start-upów, strategii konsultingowych (BIO-TOP),
przykłady na integrację regionalnej sieci biotech. w zakresie transferu
technologii (Go:In Innovation Center) oraz interdyscyplinarne sieci
naukowe wspierane przez przemysł medyczny HealthCapital Berlin-
Brandenburg.

Celem 5-dniowego pobytu w Paryżu i
regionie paryskim (Ile-de-France) jest
zapoznanie studentów z metodami
planowania przestrzennego jednostek
miejskich z uwzględnieniem zachowania
oraz stymulowania różnorodności
biologicznej na zagospodarowywanych
terenach na przykładzie projektu Paris
Biodiversity Plan. Przykład aglomeracji
Paryża i regionu Ile-de-France w
zakresie kompleksowego planowania
działań na rzecz stabilizacji
bioróżnorodności i jakości życia ludzi
jest wzorcowym przykładem w skali
światowej, często stawianym jako model
warty wdrażania w innych miejscach.

Uczestnicy kursu uzyskują sto-
pień płetwonurka KDP/CMAS
P1 i płetwonurka ekologa
KDP/CMAS PEK1, a od roku
2018 również płetwonurka
nocnego PNO. Szczególnym
elementem szkolenia jest
ukierunkowanie na prowadze-
nie prac podwodnych na tere-
nach chronionych, z przestrze-
ganiem zasad bezinwazyjnego
poruszania się w środowisku
wodnym.

W ramach realizacji bloku zajęć kształcących kompetencje studenci
nabędą i rozwiną umiejętność poprawnej samooceny oraz formułowania
i rozwiązywania problemów. W ramach realizowanych zajęć uczestnicy
rozwiną swoje kompetencje interpersonalne, zawodowe i związane z
samodzielną organizacją czasu, miejsca i trybu pracy oraz umiejętności
radzenia sobie ze stresem, w tym elastyczność i zdolność do adaptacji w
nowym środowisku pracy. W trakcie zajęć rozwijana będzie umiejętność
pracy w zespole, formułowanie i rozwiązywanie problemów wynikających
z interakcji międzyludzkich, odpowiedzialne podejmowanie decyzji oraz
zdolność do przejęcia odpowiedzialności za wyniki pracy całego zespołu.


