
    

 

 

 

Spotkanie informacyjne nt. Partnerstw współpracy (Cooperation Partnerships) 

dla szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+ 2021-2027   

Konkurs wniosków 2023 

 

Warszawa I 31 stycznia 2023 r. 

Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48-54, Warszawa 

 

Celem spotkania jest przekazanie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat Partnerstw 

współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027 

(konkurs wniosków 2023). Uczestnicy uzyskają zarówno podstawowe informacje o zasadach 

realizacji projektów i wnioskowaniu, jak i wskazówki od beneficjenta doświadczonego w realizacji 

tego typu projektów w ramach Programu Erasmus+ 2014-2020. 

Spotkanie jest skierowane do osób z całej Polski: 

✓ pracowników dydaktycznych uczelni ze wszystkich dyscyplin naukowych, pragnących 

realizować projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego, 

✓ nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania 

nowatorskich metod kształcenia, 

✓ pracowników uczelni zainteresowanych rozwojem własnym i studentów, 

✓ pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych, 

✓ pracowników innych typów instytucji zainteresowanych realizacją projektów w obszarze 

szkolnictwa wyższego. 

 

 

Rejestracja: do 22 stycznia przez stronę: https://www.webankieta.pl/ankieta/870100/spotkanie-

informacyjne-nt-partnerstw-wspolpracy-w-szkolnictwie-wyzszym-konkurs-2023.html  

 

 

 

https://www.webankieta.pl/ankieta/870100/spotkanie-informacyjne-nt-partnerstw-wspolpracy-w-szkolnictwie-wyzszym-konkurs-2023.html
https://www.webankieta.pl/ankieta/870100/spotkanie-informacyjne-nt-partnerstw-wspolpracy-w-szkolnictwie-wyzszym-konkurs-2023.html


    

PROGRAM  SPOTKANIA 

 

10:00-11:00 Rejestracja uczestników 

11:00–13:00 

Sesja I  

Wprowadzenie 

Beata Skibińska, Dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego, Narodowa Agencja 

Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) 

Charakterystyka Partnerstw współpracy 

Anna Bielecka, Zespół Szkolnictwa Wyższego Erasmus+, NA 

Zasady finansowe Partnerstw współpracy 

Dorota Witowska, Zespół Szkolnictwa Wyższego Erasmus+, NA 

Pytania i odpowiedzi 

13:00 –13:45 Obiad 

13:45 – 15:15  

Sesja II  

Jak przygotować się do złożenia wniosku o Partnerstwa współpracy 

w szkolnictwie wyższym - na przykładzie projektu typu Partnerstwo strategiczne 

w szkolnictwie wyższym pt. Teaching English as a content subject at the tertiary 

level - a modular approach 

dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski 

Kryteria merytorycznej oceny wniosków  

Małgorzata Członkowska – Naumiuk, Zespół Szkolnictwa Wyższego Erasmus+, 

NA   

Pytania i odpowiedzi 

15:15-15.30 Przerwa kawowa 

15:30–16:15 

Sesja III  

Procedura wnioskowania i omówienie formularza wniosku na 2023 r. 

Agnieszka Dąbrowska – Cholewińska, Zespół Szkolnictwa Wyższego Erasmus+, 

NA   

16:15 Zakończenie spotkania 
 


