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O PROJEKCIE

WSPÓLNY PROJEKT TRZECH WYDZIAŁÓW:

- Wydziału Nauk Historycznych
- Wydziału Nauk Pedagogicznych
- Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych

Realizowany w okresie: 01.10.2016 – 30.09.2019

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 033 461,37 zł

(wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 912 457,52 zł; wkład własny Uczelni: 91 003,85 zł)

WSPARCIE W 3 EDYCJACH PROJEKTU OTRZYMA 395 STUDENTEK
I STUDENTÓW (całkowity koszt przypadający na jednego uczestnika: 7 679,65 zł)



O PROJEKCIE

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych studentów 

studiów I i II stopnia kierunków humanistyczno-społecznych UMK w odpowiedzi na luki 

kompetencji zdiagnozowanych przez pracodawców na rynku pracy poprzez realizację warsztatów, 

szkoleń certyfikowanych, pracę w zespołach projektowych oraz wizyty studyjne.

Oczekiwane efekty kształcenia:

• nabycie przez studentów umiejętności samoorganizacji, pracy w zespole, pracy projektowej, 

realizacji zadań, rozwiązywania problemów, myślenia logicznego;

• nabycie przez studentów specjalistycznej wiedzy pozwalającej na ubieganie się o zatrudnienie 

w wybranym przez siebie obszarze;

• nabycie przez studentów świadomości w zakresie posiadanych kompetencji i umiejętności;

• nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania własnych kompetencji w praktyce;



UCZESTNICY PROJEKTU

Studenci studiów stacjonarnych dwóch ostatnich semestrów studiów I i II 

stopnia z kierunków:



UCZESTNICY PROJEKTU

Rozkład na poszczególnych wydziałach (w trzech edycjach):

110 osób
w tym 63 kobiety

150 osób
w tym 129 kobiet

135 osób
w tym 73 kobiety



DZIAŁANIA W  PROJEKCIE



PIERWSZA EDYCJA W LICZBACH

• 190 zgłoszeń na etapie rekrutacji;

• 150 osób rozpoczynających projekt;

• 136 kończących projekt;

• 15 jednodniowych warsztatów diagnozujących;

• 150 rozmów zwrotnych po diagnozie;

• 39 dwudniowych warsztatów rozwijających kompetencje miękkie;

• 2 szkolenia certyfikowane dla każdego uczestnika;

• 13 grup projektowych Design Thinking;



PIERWSZA EDYCJA W LICZBACH

• 65 uczestników wizyt studyjnych w Berlinie;

• 71 uczestników wizyt studyjnych w Warszawie;

• x środków rozliczonych w projekcie;

• x środków zaksięgowanych;

• kilkanaście spotkań zespołu zarządzającego;

• kilkanaście zapytań ofertowych;

• niezliczona ilość telefonów, maili, konsultacji; problemów do rozwiązania



WARSZTATY KOMPETENCJI MIĘKKICH
I

SZKOLENIA CERTYFIKOWANE



WARSZTATY KOMPETENCJI MIĘKKICH:

- myślenia analitycznego
- pracy zespołowej

- kreatywności, 
- komunikacji interpersonalnej,

- organizacji pracy,
- zaangażowania/motywacji





SZKOLENIA CERTYFIKOWANE





PRACA W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH
DESIGN THINKING





WIZYTY STUDYJNE U PRACODAWCÓW
BERLIN I WARSZAWA



WIZYTA STUDYJNA W BERLINIE

W czasie 5 dni:

- w każdej ścieżce spotkania z co najmniej 8 pracodawcami, m.in. z Polsko-

Niemieckiego Stowarzyszenia agitPolska e.V.; z Pełnomocnikiem ds. Integracja

dzielnicy, z przedstawicielem policji i szefem Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia

Sąsiedzi, z przedstawicielem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, z

przedstawicielem Interkulturowego Centrum Doradczego dla Kobiet i ich Rodzin, z

projektem tutoring artists i doradztwem dla międzynarodowych artystów

- Wizyty w galeriach sztuki,

- Dyskusje na temat: bezpieczeństwa w internecie, przeciwdziałania procesom

gentryfikacji, organizacji imprez w przestrzeni publicznej, integracji, pracy za

granicą, kompetencji potrzebnych na niemieckim rynku pracy

- gra miejska w Berlinie i zwiedzanie Poczdamu.







WIZYTA STUDYJNA W Warszawie

Jeden dzień ze ścieżki: Specjalista usług społecznych





Zapraszamy na II edycję 

w roku akademickim 2017/2018


