
REALIZACJA INNYCH PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

 BuildPHE    Building Professional Higher Education Capacity     

Budowanie potencjału wyższego szkolnictwa zawodowego w Europie:  
Narzędzia samooceny i przykłady dobrej praktyki 

Projekt był realizowany w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne 

Celem projektu było zachęcenie instytucji reprezentujących szkolnictwo zawodowe do 

przeanalizowania swojej polityki i strategii w dziedzinie współpracy ze światem pracy oraz 

wprowadzenie ewentualnych zmian wspierających relacje z potencjalnymi pracodawcami. W 

praktyce oznacza to np. rozpowszechnianie dobrych praktyk, które są przykładem tejże 

współpracy czy stworzenie narzędzi pomocniczych, takich jak narzędzie samooceny czy 

wytyczne ułatwiające wprowadzanie zmian w tejże dziedzinie. 15 instytucji biorących udział 

w projekcie analizuje swoją współpracę ze światem pracy, formułuje projekty zmian na 

przykładzie dobrych praktyk oraz włącza te zmiany do swoich strategii. Oprócz tego zostanie 

zebranych 70 przykładów dobrych praktyk, a także cały zestaw narzędzi, takich jak np.: 

narzędzie samooceny czy wytyczne ułatwiające wprowadzanie zmian w tejże dziedzinie, które 

będą wspierać współpracę Zawodowego Szkolnictwa Wyższego ze środowiskiem pracy. 

Okres realizacji: 01.10.2015 – 30.09.2017 

https://buildphe.eu 

 HEALINT  Supporting Internationalisation of Traineeships in the Healthcare Sector 

Wspieranie internacjonalizacji praktyk zawodowych w sektorze opieki zdrowotnej  

W roku 2017 PWSZ w Tarnowie została partnerem w tym międzynarodowym projekcie 

Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne.  Projekt zakłada stworzenie międzynarodowego systemu 

kontroli jakości dla placówek medycznych i instytucji opieki zdrowotnej, które będą spełniać 

uzgodnione przez partnerów (szkoły wyższe i szpitale z 5 krajów europejskich) krajowe i 

międzynarodowe wymagania i priorytety w odniesieniu do realizacji praktyk zawodowych 

poprzez mobilność międzynarodową. 

Projekt zakłada stworzenie:  

- formularza oceny jakości i audytu instytucji oraz warunków dla praktykantów, 

- plan audytu i monitorowania miejsc docelowych praktyk oraz schematu dodawania nowych 

miejsc dla praktykantów w środowisku uczenia się, 

- wzorca szkolenia i wspierania audytorów w osiąganiu wysokich standardów audytu, 

- zestawu narzędzi do oceny końcowej jakości miejsca docelowego praktyk. 

  

Termin realizacji: 01-09-2017 do 31-08-2020 

 Koordynatorem działań w projekcie z ramienia PWSZ jest: Prorektor ds. Współpracy i 

Rozwoju 

https://healint.eu 



 EUcareNET Exchanging about transparency of qualifications within healthcare across 

borders 

EUcareNET ma na celu zsynchronizować wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz m.in. 

międzynarodowej mobilności pracowników służby zdrowia, uznawalności wykształcenia, 

cyfryzacji służby zdrowia i pożądanych umiejętności interkulturowych oraz ich rezultaty i wdrażać 

je poprzez sieć EUcareNET. Celem projektu jest dotarcie do każdego, kto ma wpływ na służbę 

zdrowia oraz do użytkowników końcowych  z opracowanymi już narzędziami oraz podejściem 

umożliwiającym walidację wcześniejszego uczenia się w ramach opieki zdrowotnej. 

Sieć EUcareNET jest inicjowana przez partnerstwo projektu ERASMUS+ HCEU (www.project-

hceu.eu) i jest częściowo współfinansowane przez program ERASMUS+ Komisji Europejskiej. 

Czas trwania projektu: 01.09.2017-31.08.2018 

https://www.eucarenet.eu/ 

 


