
Sojusz 4EU+ zrzesza sześć uczelni badawczych: z Czech (Uniwersytet Karola  

w Pradze), Niemiec (Uniwersytet w Heidelbergu), Francji (Uniwersytet Sorboński), 

Danii (Uniwersytet w Kopenhadze), Włoch (Uniwersytet w Mediolanie) 

i Polski (Uniwersytet Warszawski). 



Sojusz 4EU+ otrzymał grant w konkursie Komisji Europejskiej 
„European Universities” na rozwój współpracy w dziedzinach 
kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności, 
otrzymując status Uniwersytetu Europejskiego.

Współpraca uczelni obejmuje zarówno wspólne badania, jak  
i kształcenie studentów. Główne cele dotyczą przede wszystkim: 

- zwiększenia mobilności naukowców, studentów i pracowników 
administracji;

- ustanowienia wspólnych ram dla kształcenia promujących 
określone kompetencje i wartości (wielojęzyczność, krytyczne  
myślenie, umiejętność analizy danych, przedsiębiorczość, zaan-
gażowanie społeczne);

- pogłębienia integracji i zwiększenia równowagi szkolnictwa  
na poziomie europejskim.

Wspólne projekty są realizowane w obrębie czterech obszarów flagowych: UNIWERSYTET EUROPEJSKI

UNIWERSYTET EUROPEJSKI

OBSZARY WSPÓŁPRACY

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim

Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, 
gospodarek, kultur i języków

Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie 
zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych  
i komunikacyjnych

Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój

Działania w ramach Sojuszu 4EU+ są finansowane z programu Erasmus+, 
środków ministerialnych państw uczelni członkowskich oraz środków 
własnych uczelni. Projekty, którym przyznawane jest finansowanie  
są wyłaniane w konkursach na projekty edukacyjne. Dodatkowo  
niektóre uczelnie członkowskie (UW, UK) ogłaszają edycje minigrantów 
zapewniających finansowanie, pozwalające na przygotowania wniosku  
o środki zewnętrzne (granty).
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Pierwszy konkurs na projekty edukacyjne zakończył się w lipcu 
2020 roku. Ze zgłoszonych 52 projektów zostały wybrane 32, 
należące do czterech obszarów flagowych.

Wnioski w konkursie można składać za pośrednictwem  
formularza online do 1 marca 2021 roku. Wyniki zostaną ogłoszo-
ne na początku maja 2021 roku.

Ocena projektów składa się z trzech etapów, w których brane 
są pod uwagę różne kryteria:

Etap 1 - ocena przez biura uczelni (na UW jednostką odpowie-
dzialną za współpracę w ramach 4EU+ jest Biuro Międzyna-
rodowych Programów Badawczych) dotycząca mobilności  
oraz poprawności budżetu.
Etap 2 – ocena przez komitet programowy odpowiedniego 
flagshipu dotycząca tematyki projektu, jego wykonalności  
oraz możliwości długoterminowej współpracy.
Etap 3 – ocena ekspertów ds. edukacji dotycząca innowacyj-
ności metod edukacyjnych, zgodności z misją i strategią edu-
kacyjną 4EU+ oraz zaangażowaniem studentów w realizację  
projektu.

Ostateczna lista podlega akceptacji Komitetu Zarządzającego 
(Management Committee).

Wyłonione projekty są już w fazie realizacji 
– działania obejmują m.in. kursy online, 
webinaria, seminaria i warsztaty dla 
studentów studiów I, II i III stopnia. 

Do 1 marca 2021 r. trwa nabór w drugim konkursie na projekty  
edukacyjne. Projekty muszą spełniać następujące kryteria: 

- angażować co najmniej trzy uczelnie członkowskie z 4EU+,   
w tym uniwersytet zgłaszający projekt (w poszukiwaniu partne-
rów pomaga SharePoint);

- wykazywać zgodność tematyczną z jednym z czterech obsza-
rów flagowych;

- zakładać działania edukacyjne oraz mobilność studentów  
(rzeczywistą, wirtualną lub mieszaną).

Działania edukacyjne mogą być realizowane w różnych formach 
– od krótkoterminowych intensywnych zajęć, poprzez łączone 
kursy i moduły, aż po nowe wspólne programy studiów. 

PROJEKTY POWINNY:

- zawierać innowacyjne rozwiązania edukacyjne skierowane do 
studentów/doktorantów całego Sojuszu 4EU+;

- zakładać aktywny udział studentów/doktorantów w ich realizacji;

- zapewniać możliwość długoterminowej współpracy w obszarze 
kształcenia.

W tej edycji poszukiwane są przede wszystkim projekty koncen-
trujące się na studentów studiów licencjackich (BA) oraz skupio-
ne wokół umiejętności korzystania z danych (data literacy). 

Czas realizacji projektu: 1 czerwca 2021 – czerwiec 2022 
Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie 4EU+: 
https://4euplus.eu/4EU-190.html

PROJEKTY EDUKACYJNE

PROCES APLIKACJI I OCENY

DRUGI KONKURS NA PROJEKTY EDUKACYJNE

 

 

Kontakt w razie pytań i wątpliwości: 
4euplus@uw.edu.pl

https://4euplus.eu/4EU-192.html
https://4euplus.eu/4EU-190-version1-4eu_financial_guidelines.pdf
https://4euplus.eu/4EU-190-version1-4eu_education_framework_examples_of_good_practices_in_teaching_and_learning___ca.pdf
https://4euplus.eu/4EU-190-version1-4eu_education_framework_examples_of_good_practices_in_teaching_and_learning___ca.pdf
https://4euplus.eu/4EU-190-version1-4eusharepoint_search_for_partners.pdf
https://4euplus.eu/4EU-190.html


Dnia 11 lutego 2021 r.  w godz. 10:00-16:00 odbędą się warsztaty 
dla osób planujących złożenie wniosku na projekty edukacyjne 
w ramach Sojuszu 4EU+. Warsztaty będą prowadzone przez eks-
pertów edukacyjnych w ramach projektu Erasmus+ oraz koordy-
natorów poszczególnych obszarów flagowych 4EU+. 
 
Program obejmuje dwie sesje: 

Sesja poranna (10:00-12:30) - w trakcie której zostaną przedsta-
wione zasady drugiego konkursu oraz omówione będą wybrane 
projekty finansowanie w ramach pierwszego konkursu. Przewi-
dziana jest także sesja Q&A z ekspertami ds. edukacyjnych. 
Rejestracja trwa do 9 lutego do godz. 20:00 poprzez formularz 
rejestracyjny.

Sesja popołudniowa (13:30-16:30) - w formie warsztatów orga-
nizowanych przez poszczególne Flagshipy. Warsztaty są prze-
znaczone dla osób, które planują złożyć projekt edukacyjny  
w ramach drugiego konkursu. Program obejmuje konsulta-
cję z pracownikami administracyjnymi nt. procesu aplikacji  
i budżetu projektu oraz z członkami Komitetu Programowego  
Flagshipów w sprawach obszarów badawczych. Przewidywany 
jest również czas na dyskusje i pytania. 

Rejestracja dla Flagshipu 2 trwa do 9 lutego do godz. 20:00 
poprzez formularz rejestracyjny.

W ramach Sojuszu 4EU+, Uniwersytet Warszawski przedstawił 
ofertę ponad 100 zajęć otwartych dla studentów pozostałych 
pięciu uczelni z Sojuszu na semestr letni 2020/21. Zajęcia wpi-
sują się w cztery obszary flagowe i są realizowane w językach 
Sojuszu 4EU+. Wśród propozycji znajdują się m.in. kursy po-
święcone polskiej kulturze i językowi, uczeniu maszynowemu, 
programowaniu, etyce środowiskowej, metodologii badań języ-
koznawczych, teatrowi, demokracji czy zagadnieniom filozoficz-
nym.  Piętnaście z zaproponowanych zajęć jest prowadzonych 
przez pracowników Wydziału Neofilologii. 
Rejestracja trwa od 1 lutego do 14 marca.

Studenci w 4EU+
Udział studentów jest kluczowy na wszystkich poziomach dzia-
łalności Sojuszu. Studenci mają swoich przedstawicieli w orga-
nach Sojuszu, działa także Komitet Studencki złożony z przed-
stawicieli wszystkich uczelni.
Większość projektów w ramach 4EU+ jest adresowana do stu-
dentów. Mają oni możliwość udziału w różnorodnych działaniach 
prowadzonych w ramach Sojuszu, takich jak: seminaria, webi-
naria, warsztaty itp. Wydarzenia są ogłaszane na stronie 4EU+  
w zakładce Opportunities – for students.

Pracownicy Akademiccy w 4EU+
Wiele projektów realizowanych w ramach Sojuszu zakłada za-
trudnienie pracowników akademickich (np. na stanowisku po-
stdoc). Otwiera to możliwości dla osób, które nie prowadzą  
własnego projektu. Ogłoszenia są umieszczane na stronie 4EU+  
w zakładce Opportunities –for academic staff.

WARSZTATY PRZED DRUGIM KONKURSEM 

NA PROJEKTY EDUKACYJNE

KURSY ONLINE DLA STUDENTÓW  

I DOKTORANTÓW 4EU+

 

 

 

 

https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=21887&lang=en
https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=21887&lang=en
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUoj-rKngF779PsiF_BdHG8KRUMVVDN1E2TVhaTkdCT0tHVktUWDVIOTZZNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUoj-rKngF779PsiF_BdHG8KRUMVVDN1E2TVhaTkdCT0tHVktUWDVIOTZZNS4u
https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=21887&lang=en
https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=21974&lang=en
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17pSc8xw9cr5F3lFFLi53hsmiNjJGFy_k-EoC5HO9bDQ/edit#gid=0
https://irk.uw.edu.pl/en-gb/home/4EUplus_2020/
https://4euplus.eu/4EU-33.html
https://4euplus.eu/4EU-34.html


    

    

    

    

    

    


