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PROJEKT:  

„PROGRAM PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO SPECJALISTÓW-LIDERÓW 

TRANSFERU INNOWACJI I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DLA FIRM                          

NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM” 
Dziedzina wsparcia 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji 

 
                         

 
 

 
 

 
 

         
 
Zdjęcia: Akademia Techniczno- 

Humanistyczna w Bielsku-Białej 

 

 
 

 

Partner Wiodący:  

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ 
 

Partnerzy Projektu: 

VYSOKÁ  ŃKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

 
Wartość całkowita projektu:  248 333, 50 € 

Wartość dofinansowania z EFRR:  211 083,47 € 

 
Opis: Celem głównym Projektu jest wsparcie rozwoju gospodarczego i wzrostu 

konkurencyjności międzynarodowej pogranicza polsko-czeskiego. Dzięki poprawie jakości 

kształcenia zawodowego studentów kierunków technicznych, zarówno w zakresie ich 

wiedzy o innowacjach i przedsiębiorczości, jak też dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji 

zawodowych poprawi się ich pozycja na transgranicznym rynku pracy. Poza studentami           

z pogranicza polsko-czeskiego, projekt skierowany jest także do kadry akademickiej obu 

uczelni oraz do przedsiębiorców. 
  

Cele szczegółowe Projektu: 

 Rozwój umiejętności zawodowych studentów poprzez praktyczny kontakt  

z innowacyjnymi technologiami, firmami i środowiskiem gospodarczym pogranicza - 

zgodnie ze zdiagnozowanymi w projekcie potrzebami transgranicznego rynku pracy; 

 Wzbogacenie programów kształcenia na kierunkach technicznych w obu uczelniach  

o problematykę innowacji i nowoczesnych technologii; 

 Intensyfikacja współpracy dwóch partnerskich uczelni: Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz VSB Uniwersytet Techniczny Ostrava,  

m.in. w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących kształcenia zawodowego; 

 Poprawa pozycji zawodowej studentów na pograniczu dzięki nauce języka sąsiada oraz 

zdobyciu praktycznych umiejętności korzystania z nowoczesnej metody magnetycznej 

pamięci metalu, przydatnej w wielu branżach przemysłowych pogranicza polsko-

czeskiego; 
 

W Projekcie wyodrębniono cztery filary: 

1) Analiza rynku pracy – rozpoznanie indywidualnych potrzeb pracodawców  

i studentów w zakresie kształcenia przyszłych specjalistów - liderów transferu innowacji 

i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim. 

2) Transgraniczny panel edukacyjny – innowacje, wdrożenia, nowe technologie: 

organizacja cyklu videokonferencji poświęconych problematyce innowacji, 

nowoczesnych technologii oraz przedsiębiorczości na pograniczu polsko-czeskim  

3) Program edukacyjno – stażowy, adresowany do studentów kierunków technicznych, 

obejmujący naukę języka sąsiada, wykłady i ćwiczenia o tematyce innowacji (m.in. 

wykorzystanie metody magnetycznej pamięci metalu), wizyty studyjne                                   

w przedsiębiorstwach polskich i czeskich, staże zawodowe w wybranych firmach oraz 

możliwość certyfikacji zdobytych umiejętności dla najlepszych uczestników programu 

(posługiwanie się testerem magnetycznej pamięci metalu).  

4) Panel współpracy i wymiany doświadczeń polskiej i czeskiej kadry dydaktyczno – 

naukowej dotyczący rekomendacji do optymalizacji programów kształcenia na obu 

uczelniach m.in. w zakresie innowacji, nowoczesnych technologii                                      

oraz przedsiębiorczości transgranicznej. 

             


