
SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU 

1. Nazwa projektu: Międzynarodowy projekt BE Aware STudent [BEAST] 

2. Program, z którego projekt jest finansowany: ERASMUS PLUS 

3. Instytucja finansująca: Program ERASMUS PLUS 

4. Budżet: 182 251,00EUR 

5. Okres realizacji: 01/09/2018 – 30/11/2021 

6. Rola WSIiZ: Lider 

7. Partnerzy:  

 

Instituto Politécnico Portalegre [Portugal] 

Università di Modena e Reggio Emilia –[Italy] 

 

8. Kontakt: 

 

Koordynator projektu: Joanna Świętoniowska 

 

e-mail: jswietoniowska@wsiz.edu.pl 

 

 

9. Opis założeń projektu: 

 

Celem projektu jest modernizacja oferty uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i 

wdrożenie innowacyjnego kursu na kierunku Informatyka (i pokrewnych) „Model Biznesowy 

– Ty. Specjalista IT z PASJĄ” kształtujący umiejętności generowania osobistych modeli 

biznesowych  oraz umiejętności wykorzystywania innowacyjnych pomysłów w kształtowaniu 

kariery zawodowej a także dostosowanie programów studiów do aktualnych wymagań rynku 

pracy do IV 2020r. 

 

Uczestnicy: W projekcie uczestniczy 45 studentów kierunków związanych z informatyką, 

którzy wezmą udział w Międzynarodowej Szkole Letniej realizowanej w uczelniach 

partnerskich oraz 15 pracowników dydaktycznych, którzy uczestniczyć będą w 

Międzynarodowej Akademii Innowacyjnych Metod i Technik Kształcenia. Partnerzy opracują 

nowy kurs pt. „Model Biznesowy – TY specjalista IT z PASJĄ” oraz Katalog kanw kariery w 

branży IT. Przygotowane zostaną również inne materiały wspierające (podcasty, kursy e-

learningowe, scenariusz wykorzystania klocków lego w zagadnieniach odpowiedzialności 

społecznej). 

 

Najważniejsze rezultaty projektu : 

 

• Kurs „Model Biznesowy – TY. Specjalista IT z PASJĄ” 

• Katalog kanw kariery w branży IT (IT Career Canvas) 

• Metodyka prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod: Design Thinking, Visual 

Thinking oraz  Storytelling 

• Podcasty i kursy e-learningowe 

 

10. Link do strony projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl  

 

mailto:jswietoniowska@wsiz.edu.pl
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl


Project Description 

1. Project title: The international BE Aware STudent [BEAST] project 

2. Programme: ERASMUS + 

3. Financing institution: ERASMUS PLUS programme 

4. Project value: EUR 182 251.00 

5. Project duration: 01/09/2018 – 30/11/2021 

6. Role: Leader  

7. Partners: 

 

Instituto Politécnico Portalegre [Portugal] 

Università di Modena e Reggio Emilia –[Italy] 

 

8. Contact person: 

 

Joanna Świętoniowska - Leader 

 

E-Mail: jswietoniowska@wsiz.edu.pl  

 

9. Description of the project: 

 

The international BE Aware STudent [BEAST] project is financed by the ERASMUS PLUS 

Programme. The project objective is is to develop tools to help students make educational 

and professional decisions so that the chosen path of education is related to their real 

passion and interests, but at the same time has a great value on the labor market. These 

tools are also intended to assist students in choosing thematic areas on which to focus during 

their studies because the acquired knowledge is of great importance in working on a specific 

position. 

 

10. Project website/ links: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl  
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