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Cele 

Celem trzeciego Dorobku Intelektualnego „Opracowanie programu szkoleniowego w zakresie 

umiejętności miękkich i materiałów dydaktycznych” jest zaprojektowanie programu 

szkoleniowego w zakresie umiejętności miękkich i opracowanie materiałów dydaktycznych w 

tym celu. 

Program szkolenia opiera się na wynikach badań przeprowadzonych w ramach projektu, zgodnie 

z rezultatami pracy intelektualnej 1 i 2, i obejmuje kurs ,,mieszany” trwający 125 godzin (20 

godzin face to face, 36 godzin - e-learning), którego ostatniem etapem są studia indywidualne), 

zapewniające uczestnikom 5 punktów ECTS. 

Po zdefiniowaniu arkusza kursu, dwa szkolenia (C1 i C2) umożliwiają pracownikom prowadzenie 

lokalnych kursów mieszanych na każdym uniwersytecie uczestniczącym. Te lokalne kursy były 

prowadzone w różnych terminach, jak wyjaśniono w niniejszym raporcie, wszystkie z niektórymi 

jednostkami bezpośrednimi i innymi treściami online, wspieranymi przez platformę Método. 

Lokalne kursy mieszane są dobrymi testami opracowanych materiałów i dostarczają informacji 

zwrotnej partnerom w celu rozwiązania błędów, ulepszenia treści, a następnie skonfigurowania 

lepszej wersji na kolejne lata. 

IO3 osiąga szczytowe działanie wraz z Międzynarodowym Programem Studiów (C3) w Liege w 

Belgii we wrześniu 2021 r. Ośmiu studentów z każdego partnera uniwersyteckiego uczestniczy 

w tym wydarzeniu, łącząc doświadczenie edukacyjne i rozwój osobisty. 
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Metodologia 

Partnerzy projektu pracowali zgodnie z krokami opisanymi poniżej:  

1. Wybór modułów: na podstawie wyników badań ankietowych IO1 i IO2 spośród 

wymienionych w tych badaniach wybrano osiem umiejętności miękkich, uznając te 

najbardziej poszukiwane i najważniejsze zarówno dla studentów, jak i firm. 

2. Definicja arkusza kursu: podczas spotkania międzynarodowego w Bukareszcie, 

(Rumunia, maj 2019), partnerzy omówili zawartość arkusza kursu, a UVIGO kierowało 

pisaniem takiego dokumentu, który został ulepszony poprzez komentarze e-mailowe i 

nieformalne dyskusje podczas C1 w Felgueiras w Portugalii (wrzesień 2019) i C2 w Vigo 

w Hiszpanii (luty 2020). 

3. Odpowiedzialność za każdy moduł: na spotkaniu w Bukareszcie prace nad rozwojem 

każdego modułu zostały podzielone wśród partnerów uniwersyteckich. Zadania 

związane z każdym modułem dotyczyły: przygotowania prezentacji PowerPoint, która 

miała zostać przedstawiona podczas warsztatów, harmonogramu, opis każdego 

ćwiczenia do wykonania ze studentami oraz tekst z treścią online związaną z każdym z 

modułów. Ponadto opracowano zbiór studiów przypadków w celu sprawdzenia 

nabywania umiejętności przez studentów. 

4. Definicja procedury oceny: ta metodologia oceny została omówiona podczas C1 w 

Felgueiras w Portugalii, napisana w wersji roboczej przez zespół UVIGO i ostatecznie 

zatwierdzona podczas C2 w Vigo w Hiszpanii. 

Poniższe podrozdziały rozwijają każdy z tych kroków. 

 

Wybór modułów 

Dobór modułów rozpoczął się od analizy wyników ankiet dostarczonych firmom i studentom w 

ramach wyników Dorobku Intelektualnego 1 i 2. Przeanalizowaliśmy 5 najważniejszych 

potrzebnych umiejętności zidentyfikowanych w obu ankietach. 

Pierwotnym pomysłem było opracowanie czteromodułowego programu szkoleniowego, 

skupiającego każdy moduł na jednej umiejętności. Przy tej definicji mieliśmy trzy oczywiste 

wybory z umiejętnościami na górze obu list (od studentów i od firm): 

• Praca zespołowa (umiejętność z kategorii: społeczna) 

• Myślenie krytyczne (kategoria: poznawcza) 

• Myślenie analityczne (również poznawcza) 

Czwarta opcja byłaby jedną z następujących: 

• Rozwiązywanie problemów (kategoria: metodologia) 

• Komunikacja interpersonalna (społeczna) 

• Kreatywne myślenie (poznawcza) 

• Zarządzanie czasem (metodologiczna) 

Podczas spotkania transnarodowego w Bukareszcie (maj 2019) partnerzy uzgodnili, że 

przynajmniej jedna z wybranych umiejętności musi należeć do każdej kategorii (społecznej, 

poznawczej lub metodologicznej). Poza tym, ze względu na dotychczasową wiedzę partnerów, 
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zdecydowaliśmy się wybrać osiem umiejętności i zdefiniować moduły łączące dwie pokrewne 

umiejętności: 

• Moduł 1: Umiejętności organizacyjne 

o Praca zespołowa 

o Zarządzanie czasem 

• Moduł 2: Umiejętności kreatywności 

o Komunikacja interpersonalna 

o Myślenie kreatywne 

• Moduł 3: Umiejętności analizy problemu 

o Myślenie krytyczne 

o Myślenie analityczne 

• Moduł 4: Umiejętności rozwiazywania problemów 

o Podejmowanie decyzji 

o Rozwiązywanie problemów 

 

Definicja arkusza kursu 

Podczas spotkania transnarodowego w Bukareszcie, została zaprezentowana wstępna wersja 

arkusza kursu, która została omówiona na specjalnej sesji. Partnerzy konsorcjum osiągnęli 

konsensus w sprawie szczegółów, a koordynator UVIGO przygotował ostateczną wersję roboczą, 

która ma zostać rozpowszechniona wśród wszystkich partnerów w formie publicznej wystawy, 

aby uzyskać możliwe sugestie. 

Uzgodnione sekcje zawarte w arkuszu kursu to: 

• Ogólny opis 

• Przydział ECTS 

• Sposoby dostarczania wiedzy 

• Cele przedmiotu 

• Umiejętności lub kompetencje do zdobycia 

• Wyniki nauki 

• Spis treści 

• Planowanie 

• Metodologie 

• Ocena 

• Zalecane i wymagane lektury 

Dodatkowe wytyczne dotyczące definiowania arkusza kursu to: 

• Może zawierać podstawową definicję treści i materiałów szkoleniowych. 
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• Przydział ECTS musi wynosić co najmniej 5 (ale można go rozszerzyć w zależności od 

lokalnych dyplomów). 

• Przewiduje się, że będzie rdzeń wspólnych umiejętności oraz zbiór dodatkowych 

umiejętności, które można opcjonalnie dodać po dostosowaniu do lokalnych wymagań. 

• To samo miałoby miejsce w przypadku efektów uczenia się: podstawowe efekty 

wspólne i kilka dodatkowych jako opcja do lokalnego wdrożenia. 

• Planowanie i harmonogram zostaną określone na podstawie 5 punktów ECTS. W 

przypadku przedłużenia, programy lokalne określiłyby dodatkową pracę poza salą 

zajęciową. 

• Najlepiej byłoby, gdyby ocena została wykonana przez wykładowców i kolegów. 

Ponieważ jednak lokalne przepisy niektórych partnerów nie pozwalają na ocenę 

wzajemną, ten punkt byłby tylko zaleceniem. 

• Na koniec uzgodniliśmy ostateczną wersję, która jest zawarta w sekcji Wyniki IO3. 

 

Odpowiedzialność za każdy moduł  

Podczas spotkania w Bukareszcie każdy z modułówsów został przydzielony profesorom spośród 

partnerów Uniwersytetu. Poniżej podporządkowanie: 

• Moduł 1: Umiejętności organizacyjne 

o Praca zespołowa 

▪ Iñigo Cuiñas, UVIGO 

▪ Manuel Caeiro, UVIGO 

o Zarządzanie czasem 

▪ Brigitte Pleascia, HEPL 

▪ Daniella Firoiu, RAU 

• Moduł 2: Umiejętności kreatywne 

o Komunikacja interpersonalna 

▪ Teresa Barros, PPORTO 

▪ Vitor Braga, PPORTO 

o Myślenie kreatywne 

▪ Phillippe Parmentier, HEPL 

▪ Brigitte Pleascia, HEPL 

• Moduł 3: Umiejętności analizowania problemu 

o Krytyczne myślenie 

▪ Daniella Firoiu, RAU 

▪ George Ionescu, RAU 

o Analityczne myślenie 

▪ Karolina Szturo, UWM 

▪ Bogdan Wlodarczyk, UWM 

• Moduł 4: Umiejętności rozwiązywania problemów 

o Podejmowanie decyzji 

▪ Karol Wojtowicz, UWM 

▪ Bogdan Wlodarczyk, UWM 
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o Rozwiązywanie problemów 

▪ Enrique Costa, UVIGO 

▪ Edita de Lorenzo, UVIGO 

 

Procedura ewaluacji 

Podczas C1 w Felgueiras poświęcamy trochę czasu na przedyskutowanie tego, jak moglibyśmy 

dokonać oceny zarówno zachowanie podczas kursu, jak i studentów. Zgodziliśmy się, że musimy 

ocenić zarówno przyswajanie koncepcji, jak i wyuczone postawy: przyswojenie koncepcji będzie 

oceniane za pomocą testu, który można przeprowadzić online, a wyuczone postawy za pomocą 

rozwiązania studium przypadku, dostarczając rozwiązań i potrzebnych umiejętności przydatnych 

w rzeczywistych sytuacjach firmowych. Poza tym należy zdefiniować ankietę satysfakcji, aby 

sprawdzić postrzeganie kursu przez zaangażowanych studentów. 

Na spotkaniu w Felgueiras partnerzy zdefiniowali strukturę formularza oceny, a każdy osoba 

odpowiedzialna za wybrany moduł ustaliła zasady oceny zadań.  

Zarówno formularz, jak i badanie satysfakcji są zawarte w sekcji Wyniki IO3 tego raportu. 
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IO3 - wyniki 

Ta sekcja zawiera arkusz kursu, dokumenty ewaluacyjne, różne treści modułów  oraz zbiór 

studiów przypadków. 

 

Arkusz kursu  

Ogólna charakterystyka 
Ten arkusz kursu opisuje zawartość kursu podstawowego dotyczącego umiejętności miękkich, 

który można zastosować bez zmian lub razem z kursem bardziej ogólnym (projekty, etyka, 

zarządzanie itp.). Ten arkusz kursu ma pomóc we wprowadzeniu umiejętności miękkich do 

programów uniwersyteckich. 

Główne ramy są takie, że adresaci kursu to studenci studiów licencjackich, kształceni w różnych 

dyscyplinach naukowych, ale niekoniecznie rozwinęli dotychczas swoje umiejętności miękkie. 

Celem jest uświadomienie studentom, że indywidualny i zbiorowy rozwój ich życia zawodowego 

i osobistego opiera się zarówno na umiejętnościach technicznych związanych z ich zawodami, 

jak i umiejętnościach miękkich związanych z ich sposobem interakcji. Prowadzi to do dwóch 

podstawowych idei: 

1. Społeczeństwo, czyli ludzie, którzy ją tworzą, mają problemy, które profesjonaliści są w 

stanie rozwiązać dzięki umiejętnościom twardym. Natomiast wykrywanie tych 

problemów jest możliwe za pomocą umiejętności miękkich. Poprzez rozwiązywanie 

problemów lub dopasowanie do już istniejących przypadków zamiast tworzenia 

nowych. 

2. Działalność zawodowa ma bezpośredni wpływ na własne społeczeństwo; na to, jak 

ludzie żyją lub jakie są z nimi relacje. Temu wpływowi musi towarzyszyć etyczna 

odpowiedzialność. 

Propozycja polega na stworzeniu różnych sytuacji, z jakimi studenci muszą się zmierzyć, oraz 

zapewnieniu im narzędzi psychologicznych i metodologicznych, które pozwolą im stawić czoła 

takim sytuacjom. Wszystkie te sytuacje muszą być powiązane z jedną lub kilkoma 

umiejętnościami miękkimi zdefiniowanymi i ustrukturyzowanymi w raporcie PLA ET 2020 

„Rozwijanie przyszłych umiejętności w edukacji” wydanym przez DG ds. Edukacji i Kultury w 

lutym 2016 r. Wybór konkretnych umiejętności jest odpowiedzią na duże międzynarodowe 

badanie wśród pracodawców i studentów uczelni (którzy w najbliższej przyszłości będą 

pracownikami). 

Liczba przyznanych punktów ECTS  
W zależności od uczelni, na której realizowany jest kurs, liczba punktów ECTS może się różnić. 

Podstawowy schemat przewiduje przyznanie 5 punktów ECTS, ale może zostać rozszerzony 

poprzez promowanie poszukiwania bardziej ambitnych projektów. 

5 ECTS obejmuje około 125 godzin. Zgodnie z jedną propozycją ten czas należy podzielić na 20 

godzin pracy face-to-face, 36 godz. e-learningu i pozostałe godziny przeznaczone na pracę 

autonomiczną (to znaczy pracę indywidualnę lub pracę grupową). 
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Sposoby dostarczania wiedzy 
Kurs jest przeznaczony do dostarczania wiedzy w sposób mieszany: face-to-face, e-learning i 

pracy autonomicznej. Propozycja połączenia trybów okazała się sukcesem, biorąc pod uwagę 

sytuację pandemiczną (Covid-19, 2020-2021) eksperymentowaną podczas rozwoju projektu. 

 

Cele zajęć 
1. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat czterech umiejętności miękkich jako 

narzędzia poprawy potencjalnej wydajności zawodowej studentów i ich możliwosci 

zaistnienia w firmie, a nawet w społeczeństwie. 

2.  Zapoznać studentów z efektem umiejętności miękkich, testując niektóre z nich w 

małych zespołach. 

3. Zadania studentów nie są związane z ich kierunkami studiów. Uczestnicy kursu pracują 

w ramach tematu i opracowują narzędzia do rozwiązywania trudności.  

 

Umiejętności lub kompetencje do zdobycia 
Poniżej znajduje się lista umiejętności lub kompetencji, które studenci potencjalnie nabyliby 

podczas kursu. W zależności od programu, którego dotyczy kurs, prowadzący wykładowcy muszą 

wybrać najbardziej adekwatne i te, na które należy zwrócić uwagę. 

Podstawowe umiejętności, które będą wspólne dla wszystkich studentów, to: 

• Praca zespołowa 

• Komunikacja interpersonalna 

• Zarządzanie czasem 

• Krytyczne myślenie  

• Myślenie analityczne 

• Kreatywne myslenie 

• Podejmowanie decyzji 

• Rozwiązywanie problemów  

Dodatkowe kompetencje mogą zostać dodane w programach lokalnych. 

Wyniki nauczania 
W tej części raportu wymieniono zbiór efektów uczenia się, które uwzględniają program kursu. 

można dostosować do programu, w którym wstawiane są kursy. Po ukończeniu kursu student 

potrafi: 

• Stosować zasady pracy w zespole. 

• Zarządzać czasem potrzebnym do wykonania różnych zadań w ramach projektu. 

• Zastosować techniki, aby stawić czoła problemowi i go rozwiązać. 

• Przeanalizować problem za pomocą technik metodycznych. 

• Podejmować refleksję na temat sytuacji, biorąc pod uwagę różne możliwości i 
krytykując podstawy ich wszystkich. 

• Podejmować decyzje, biorąc pod uwagę zalety i wady wszystkich opcji. 
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• Dostarczać pomysły i rozwiązania kreatywne. 

• Komunikować się z innymi ludźmi i prowadzić spotkania grupowe w efektywny sposób. 

Treści 
Kurs będzie składał się z czterech modułów skoncentrowanych na następującej kategorii 

umiejętności miękkich – 1 umiejętność kognitywna, 2 umiejętności metodologiczne i 1 

umiejętność społeczna, zgodnie z klasyfikacją raportu PLA ET 2020 pt. „Rozwój przyszłych 

umiejętności w edukacji” (wydanym przez DG ds. Edukacji i Kultury w lutym 2016 r.). 

Konfiguracja modułów będzie następująca: 

• Moduł 1: Umiejętności organizacyjne 

o Praca zespołowa 

o Zarządzanie czasem 

• Moduł 2: Umiejętności kreatywności 

o Komunikacja interpersonalna 

o Myślenie kreatywne 

• Moduł 3: Umiejętności analizy problemu 

o Myślenie krytyczne 

o Myślenie analityczne 

• Moduł 4: Umiejętności rozwiazywania problemów 

o Podejmowanie decyzji 

o Rozwiązywanie problemów 

Każdy moduł łączy dwie umiejętności z różnych kategorii, obejmując trzy umiejętności 

poznawcze, trzy metodyczne i dwie społeczne. 

Program kursu będzie zawierał następujące punkty: 

1. Ogólne treści teoretyczne dotyczące każdej wybranej umiejętności miękkiej 

Ta sekcja zapewni studentom pewną wiedzę na temat każdej z rozważanych 

umiejętności miękkich w ramach kursu: faktów historycznych, teorii, propozycji i tak 

dalej. Można to zrobić za pomocą narzędzi e-learningowych. 

2. Tworzenie zespołu 

Wykładowcy stworzą grupy od czterech do siedmiu studentów. Można to zrobić 

pozwalając uczniom na samodzielne grupowanie się, według ich preferencji; lub 

losowanie grup; lub wykorzystując wyniki prostego testu psychologicznego wykonanego 

przez uczniów podczas pierwszej sesji, próbując zorganizować zrównoważone zespoły; 

lub jakąkolwiek inną procedurą. 

3. Case-forum na temat konkretnej sytuacji związanej z każdą wybraną umiejętnością 

miękką. 

 

Propozycja brzmi: należy stworzyć sytuację (najlepiej jak najbardziej rzeczywistość), z 

którą student musi się zmierzyć (indywidualnie lub w grupie). Jego zadaniem będzie 

przedstawienie rozwiązania, sugestii, propozycji lub czegoś, co mogłoby pomóc w 

radzenia sobie z takim przypadkiem. Chodzi o to, aby studenci zdawali sobie sprawę ze 

znaczenia każdej umiejętności miękkiej, zanim jeszcze zorientują się, że jest to 

umiejętność miękka i ma ona konkretną nazwę. 
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4. Praca zespołowa 

Praca autonomiczna rozumiana jest jako praca do wykonania poza salą lekcyjną, pod 

pewnym nadzorem wykładowców, ale z kilkukrotną autonomiczną aktywnością ucznia). 

Każda grupa studentów przygotowuje pracę, w której znajduje rozwiązanie danego 

przypadku, identyfikując umiejętności miękkie, które muszą wykorzystać, oraz znaczenie 

każdej z nich. 

Platforma internetowa może pomóc tym grupom, które nie mogą spotkać się face to 

face, lub wszystkim z nich jako repozytorium, punkt spotkań w celu wymiany pomysłów 

i rozwiązań oraz wsparcie dla wspólnego tworzenia dokumentów. 

Grupy będą dokumentować wynik tego działania w raportach lub za pośrednictwem 

usługi online, takiej jak forum lub wiki. Poza tym przygotują prezentację dla wszystkich 

kolegów. Wyniki zostaną ocenione na podstawie uzgodnionych rubryk. 

Interakcja z wykładowcami odbywałaby się face to face, za pośrednictwem forów 

podczas wyszukiwania informacji oraz poczty elektronicznej w celu wymiany pomysłów. 

Planowanie 
Zgodnie z ogólną definicją, kurs będzie równy 5 ECTS. W zależności od lokalnych programów, do 

kursu może być przypisanych więcej punktów ECTS, które posłużyłyby do dalszego zagłębiania 

się w metodologię lub realizacji głębszych lub bardziej ambitnych projektów. 

Każdy student będzie z wykładowcami na zajęciach lub seminariach przez 20 godzin. Poza tym 

zajęcia teoretyczne zajmą 32 godziny zajęć e-learningowych. W zależnosci od programu 

lokalnego liczba godzin pracy autonomicznej może ulec zmianie. Oczywiście im więcej godzin, 

tym głębszego oczekuje się rozwiązania. 

Na arkuszu kursu będą zapisane tylko godziny spotkania, wskutek czego dwie ostatnie kolumny 

mogą być zróżnicowane w poszczególnych krajach partnerów programu.  

Aktywności Face to face e-learning 
Praca 
autonomiczna 

Aktywności wprowadzające 2   

Praca w sali: sprawy związane z 
umiejętnościami miękkimi (2 godziny na 
każdą umiejętność) 

16   

Poradniki dotyczące umiejętności miękkich: 
historia, teorie, zastosowania (4 godziny 
każda umiejętność) 

 32  

Projekty zespołowe   L.P. (min. 73)  

Prezentacje projektów 2   

SUMA GODZIN 20 32 73+ 

*L.P. wskazuje, że liczba godzin zależy od programów lokalnych. 

Metodologie stosowane w każdym działaniu są szeroko wyjaśnione w następnej sekcji. 

Metodologie 
Istnieją różne metodologie, które można zastosować podczas opracowywania kursu, aby 

studenci mogli zdobyć proponowane kompetencje: 
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• Aktywności wprowadzające  

Wykładowcy przedstawiają cele kursu oraz praktyczne wskazówki dotyczące 

umiejętności miękkich i pracy zespołowej. Poza tym budowa zespołu będzie częścią tej 

aktywności. 

• Sesje w salach 

Sesje te będą łączyć wyjaśnienia i propozycje przedstawione przez wykładowcę z 

grupami do pracy nad przypadkami, a nawet debatami z udziałem wszystkich 

studentów, w celu pogłębienia umiejętności miękkich, które mają być zaprezentowane 

i zrozumiane. Ta część będzie składać się z czterech sesji po cztery godziny każda (lub 

zamiennie osiem sesji po dwie godziny każda). 

Zajęcia mają opierać się na aktywnym uczeniu się, skłaniając studentów do 

wykonywania różnych czynności, a nie tylko do pozostania odbiorcami informacji. 

• Ćwiczenie umiejętności miękkich  

Studenci przechodzą szkolenie w zakresie różnych umiejętności miękkich związanych z 

kursem. Wykładowcy zwracają szczególną uwagę na przejrzyste przedstawienie treści 

przez wyspecjalizowanych naukowców, jasne definicje, wykorzystanie każdej 

umiejętności w historii i studiów przypadkach. Zapewniają to metody e-learningowe. 

• Projekty / spotkania z tutorami 

Studenci w małych autonomicznych zespołach opracowują jeden większy projekt, 

uwzględniając zdobytą wiedzę. 

To jest istota kursu: zespół studentów musi zająć się projektem związanym z 

umiejętnościami zaproponowanymi przez nich lub przez innych kursantów z tego samej 

grupy. Podczas trwania kursu członkowie zespołu muszą ściśle współpracować, aby 

osiągnąć cele projektu. Regularny nadzór będzie polegał na cotygodniowym kontakcie 

(e-mail, forum, face-to-face) z prowadzącymi kurs. 

Pod koniec kursu wszyscy członkowie zespołu muszą być w stanie zaprezentować swój 

projekt kolegom i koleżankom zarówno w sesjach ustnych, jak i/lub plakatowych. 

Ewentualnie wykładowcy mogą poprosić studentów o nagranie wideo na temat ich 

projektu, aby mogli być oceniani przez wykładowców i być może przez pozostałych 

uczestników kursu.  

• Prezentacje/ wystawy  

Każdy zespół musi zaprezentować swój projekt pozostałym studentom (ewentualnie 

nagrywany jest film). Prezentacja ustna może być wygłoszona przez jednego lub więcej 

członków zespołu i musi zawierać dowody potwierdzające wypracowaną pracę i 

osiągnięte wyniki. Pod koniec prezentacji wszyscy członkowie grupy muszą być dostępni 

do kwalifikacji i oceny. Sesja wymaga obecności wszystkich członków zespołu. 

W miarę możliwości prezentacje można by przeprowadzić podczas warsztatów lub 

targów, zapraszając do udziału przedstawicieli przemysłu i ruchów społecznych 

środowiska uniwersyteckiego w celu przybliżenia propozycji.  
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Ocena 
Najlepiej byłoby, gdyby ocena ta była dokonywana przez wykładowców i kolegów: 50% przez 

wykładowców, 50% przez rówieśników. Jeśli istnieją lokalne przepisy zabraniające oceniania 

koleżeńskiego, o całej ocenie końcowej zadecydują nauczyciele. 

Ocena projektu będzie dokonywana na podstawie wcześniej opublikowanych rubryk, które będą 

stosowane przez wykładowców oraz, w miarę możliwości, przez pozostałych studentów (ocena 

rówieśników). Formularze oceny będą publikowane w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 

nauczania przedmiotu i są oparte na tych zawartych w dokumencie „Formularz oceny”. 

Zalecane i wymagane lektury  
Materiały dostarczone przez UNIFORS - Dorobek Intelektualny 3 i 4 (IO-3 i IO-4) zostaną 

wykorzystane do opracowania różnych sesji kursu. 

Poza tym wykładowcy odpowiedzialni za każdy zespół dostarczą lub pomogą w zebraniu 

informacji potrzebnych studentom do rozwoju ich projektów. 

 

Ewaluacja 

Ogólny opis procedury ewaluacji  
Ocena z kursu szkolenia umiejętności miękkich będzie składała się z ocen wystawionych przez 

wykładowców i ocen par dokonalnych przez pozostałych studentów. W krajach, w których 

ustawodawstwo krajowe nie pozwala na ocenianie par, wykładowcy podadzą pełne oceny 

końcowe. 

W ramach samodzielnej pracy studenci opracują rozwiązanie do studia przypadków, 

wykonywane w zespołach. Następnie nagrają krótki film wyjaśniający ich spostrzeżenia i 

proponowane rozwiązanie. 

Następnie wykładowcy i pozostali studenci obejrzą filmy i dostarczą oceny, stosując rubryki z 

następnej sekcji. 

Ponadto studenci zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety zadowolenia z treści i rozwoju 

kursu. 

Rubryka ewaluacji 
Każdy wykładowca i student oceni rozwiązanie przedstawione przez uczestników kursu, biorąc 

pod uwagę nabycie i wykorzystanie różnych umiejętności miękkich zaangażowanych w kurs. 

Każde nabycie umiejętności miękkiej jest oznaczone na trzech poziomach, więc każdy z nich 

otrzymałby 0 punktów (jeśli w rozwiązaniu nie wykorzystano konkretnej umiejętności) lub 1 do 

3 punktów w odniesieniu do opisu podanego w rubryce poniżej. 
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Umiejętność miękka 
Poziom umiejętności 

1 2 3 

1a. Praca zespołowa 
Studenci byli w stanie 
pracować razem w 
grupie 

Studenci stworzyli 
zespół i koordynowali 
różne role 
poszczególnych osób 

Studenci pracowali w 
zespole, koordynując 
role i zdali sobie 
sprawę z przydatności 
tego sposobu pracy 

1b.Zarządzanie 
czasem 

Studenci byli w stanie 
przeanalizować 
sposób, w jaki 
wykorzystują swój czas 

Studenci byli w stanie 
zidentyfikować różne 
narzędzia, które mogą 
im pomóc w 
zarządzaniu czasem. 

Studenci byli w stanie 
korzystać z klasycznych 
narzędzi i narzędzi 
cyfrowych do 
zarządzania swoim 
czasem 

2a. Komunikacja 
interpersonalna 

Studenci byli w stanie 
zidentyfikować różne 
typy komunikacji. 

Studenci potrafią 
zdefiniować cechy 
komunikacji i 
zrozumieć znaczenie 
skutecznej 
komunikacji. 

Studenci byli w stanie 
komunikować się w 
efektywny sposób.  

2b.Myślenie 
kreatywne 

Studenci potrafią 
zrozumieć wagę pracy 
grupowej w duchu 
otwartości i tolerancji 
na najbardziej 
różnorodne i 
oryginalne pomysły. 

Studenci potrafią 
przyswoić sobie ducha 
i metodę technik 
twórczych. 

Studenci potrafią z 
zaufaniem posługiwać 
się technikami 
kreatywności w grupie, 
aby dostarczać 
oryginalne rozwiązania 
danego problemu. 

3a. Myślenie 
krytyczne 

Studenci potrafili 
zdefiniować i 
zrozumieć pojęcie 
krytycznego myślenia. 

Studenci byli w stanie 
zidentyfikować i 
wykorzystać 
umiejętności 
krytycznego myślenia, 
procesy i techniki, 
które pomogą im w 
życiu osobistym i 
karierze. 

Studenci rozwinęli 
umiejętność badania i 
oceny myślenia z 
różnych punktów 
widzenia; także 
identyfikowanie, 
analizowanie i 
formułowanie 
rozwiązań problemów 
w miarę ich pojawiania 
się. 

3b. Myślenie 
krytyczny 

Studenci potrafili 
myśleć w 
uporządkowany i 
analityczny sposób 

Studenci poprawnie 
zidentyfikowali 
problem zadania, który 
wymaga rozwiązania i 
postawili hipotezę 

Studenci zebrali 
informacje niezbędne 
do rozwiązania 
zadania, 
przeanalizowali je i 
wyciągnęli logiczne 
wnioski. 
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Umiejętność miękka 
Poziom umiejętności 

1 2 3 

4a.Podejmowanie 
decyzji 

Studenci potrafili 
zdefiniować i 
zrozumieć źródła 
najczęstszych trudności 
w procesie 
podejmowania decyzji. 

Studenci potrafili 
zdefiniować i 
zrozumieć działanie 
czynników 
wpływających na 
proces podejmowania 
decyzji. 

Studenci potrafili 
wykorzystać techniki 
ułatwiające 
podejmowanie decyzji. 

4b.Rozwiązywanie 
problemów 

Studenci byli w stanie 
rozwiązać problem 
dając rozsądne 
rozwiązanie. 

Studenci podają 
rozwiązanie na 
podstawie podanych 
kroków. Określili 
niektóre z 
następujących kroków. 

Zespół studencki 
podaje całą definicję 
rozwiązywania 
problemów. Podają 
dobry opis każdego 
podejścia 
zastosowanego na 
różnych etapach 
procesu rozwiązywania 
problemów. 

 

Badanie satysfakcji  
Poniższa ankieta pomoże w zmierzeniu satysfakcji każdego uczestnika kursu:The following 

survey will help in measuring the satisfaction of each participant in the course: 

PYTANIE NR 1: Wiek 

PYTANIE NR 2: Płeć 

PYTANIE NR 3: Obecny stopień naukowy 

PYTANIE NR 5: Sytuacja zawodowa 

PYTANIE NR 6: Miejsce zamieszkania/pracy (wskazać kraj) 

Kwestionariusz jakości szkolenia: Oceń następujące aspekty kursu za pomocą skali punktowej od 

1 do 4 (1 najniższy wynik i 4 najwyższy wynik). 

Organizacja kursu 

PYTANIE NR 7: Kurs został dobrze zorganizowany (informacje, daty i godziny spotkań, 

dostarczenie materiałów) 

PYTANIE NR 8: Liczba uczniów w grupie była adekwatna do rozwoju kursu 

Treść kursu 

PYTANIE NR 9: Treść kursu odpowiadała na moje potrzeby szkoleniowe 

PYTANIE NR 10: Istniało odpowiednie połączenie teorii i praktycznego zastosowania 

Czas trwania I harmonogram 

PYTANIE NR 11: Czas trwania kursu był wystarczający zgodnie z jego celami i treścią 
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PYTANIE NR 12: Harmonogram sprzyjał uczestnictwu w kursach 

Nauczyciele i trenerzy 

PYTANIE NR 13: Sposób nauczania z kursu ułatwił naukę 

PYTANIE NR 14: Instruktorzy/trenerzy znają dogłębnie nauczane tematy 

Środki dydaktyczne (przewodniki, podręczniki, dokumenty) 

PYTANIE NR 15: Dostarczona dokumentacja i materiały są wiarygodne i odpowiednie 

PYTANIE NR 16: Zaktualizowano metodykę dydaktyczną 

Instalacje i środki techniczne (tablica, ekran, projektor, telewizor, wideo, komputer, 

programy, maszyny, narzędzia ...) 

PYTANIE NR 17: Sala zajęciowa, warsztat lub wyposażenie były odpowiednie dla rozwoju 

kursu 

PYTANIE NR 18: Środki techniczne były odpowiednie do opracowania treści kursu 

(komputery, tablica, projektor, telewizor, maszyny)  

Tylko wtedy, gdy kurs był realizowany na odległość, e-learning lub w trybie mieszanym  

PYTANIE NR 19: Samouczki i materiały dydaktyczne ułatwiły ukończenie drukowanego 

kursu, aplikacji e-learningowych) 

PYTANIE NR 20: Zapewniono wystarczające wsparcie (indywidualne samouczki, listy 

mailingowe i dystrybucyjne, telekonferencje, wirtualna biblioteka, wyszukiwarki...) 

Mechanizmy oceny uczenia się  

PYTANIE NR 21: Dostępne są testy ewaluacyjne i samooceny, które pozwalają mi poznać 

osiągnięty poziom uczenia się (odpowiedź brzmi tak lub nie)  

Ogólna ocena kursu  

PYTANIE NR 22: Może przyczynić się do mojego włączenia się na rynek pracy 

PYTANIE NR 23: Pozwoliło mi nabyć nowe umiejętności, które mogę zastosować na 

stanowisku pracy 

PYTANIE NR 24: Poprawiło moje możliwości zmiany pracy w firmie lub poza nią 

PYTANIE NR 25: Poszerzyłem wiedzę, aby robić postępy w mojej karierze zawodowej 

PYTANIE NR 26: Sprzyjało mojemu rozwojowi osobistemu 

PYTANIE NR 27: Stopień ogólnego zadowolenia z kursu 

PYTANIE NR 28 (OPCJONALNIE): Jeśli chcesz zgłosić sugestię lub obserwację, skorzystaj z 

miejsca zarezerwowanego poniżej 

 

 



 

18 
 

Zawartości modułu 

Każdy moduł składa się z prezentacji PowerPoint na 2,5-godzinną sesję oraz dokumentu Word z 

treścią online dla kursu składającego się z mieszanych trybów. Wszystkie dokumenty 

przygotowywane są w różnych językach:  

• • Treść w języku angielskim (treść podstawowa) 

o o Wszystkie pozostałe treści są tłumaczeniami tej wersji podstawowej. 

• Treści w pozostałych językach partnerów:  

o Francuski przetłumaczony przez: HEPL. 

o Polski, przetłumaczony przez: UWM. 

o Portugalski, przetłumaczony przez: Porto. 

o Rumuński, przetłumaczony przez: RAU. 

o Hiszpański, przetłumaczony przez: UVigo and Método. 

 

Studia przypadków  

INFALIA była odpowiedzialna za opisanie różnych przypadków i dostarczyła następujący materiał 

do pracy zespołowej, jako przykłady innych przypadków, które mogą zostać opracowane w 

przyszłości przez poszczególne zespoły wykładowe: 

• NISKI POZIOM MOTYWACJI I SATYSFAKCJI Z PRACY  

o Opis: Generalnie pracownicy chcą wykonywać dobrze swoją pracę. Ich intencją 

jest stać się wartościowym członkiem organizacji i, miejmy nadzieję, 

zaimponować swoim menedżerom i klientom w tym procesie. Jednak niektórzy 

menedżerowie mogą nieumyślnie nie zauważyć wysiłku i wkładu, jaki wnoszą 

ich pracownicy. Jednak, celowo lub nie, pracownicy, którzy czują się 

niedoceniani, zwykle stają się niezaangażowani, a nawet niezadowoleni ze 

swojej pracy.  

o Role: 

▪ Zatrudnieni 

▪ Menedżerowie 

o Wymagania: Potrzebne metody wzmacniania motywacji 

o Kroki: Menedżerowie mogą nie być tak wyczuleni na pracę swoich 

podwładnych, jak sami pracownicy. Pracownicy powinni na bieżąco informować 

przełożonych o swoich osiągnięciach (komunikacja interpersonalna). Na 

przykład pracownik, który stworzył topową kampanię reklamową, która 

zadowoliła ważnego klienta, może chcieć delikatnie przypomnieć szefowi o 

swoich osiągnięciach I o tym, jak pozytywnie wpłynęło to na dział i firmę 

(komunikacja werbalna). 

o Alternatywy: Nowe wytyczne dotyczące pracy zespołowej od menedżera 

o Problemy: Pracownicy nie powinni jednak oczekiwać, że zostaną docenieni za 

każde wykonane przez nich drobne zadanie (np. przesłanie raportu dzień 

wcześniej).  

o Umiejętności miękkie obejmowały:  

▪ Komunikację interpersonalną 

▪ Komunikację werbalną 
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▪ Pracę zespołową 

• KONFLIKT INTERPERSONALNY 

o Opis: Chociaż możemy próbować zadowolić każdego, czasami spotykamy osobę, 

z którą trudno jest znaleźć wspólny język. Niezależnie od tego, czy jest to kolega, 

przełożony czy podwładny, gdy zawodowe punkty widzenia nie pasują do siebie, 

często cierpią na tym produktywność i wydajność.  

o Role: 

▪ Pracownicy 

▪ Zespoły 

o Wymagania: Ważna jest owocna współpraca między członkami grupy 

o Kroki: Postępuj z osobą, rozmawiając z nią neutralnym, nieoskarżycielskim 

tonem (Pozytywne nastawienie). Spróbuj pochwalić tę osobę za jej trudną 

pracę, a gdy nadejdzie odpowiedni czas, zapytaj, czy możesz zarezerwować czas 

na spokojne rozstrzygnięcie problemów i przedyskutowanie, jaki może być 

najlepszy sposób, aby kontynuować pracę (Przyjmowanie informacji zwrotnej).  

o Alternatywy: Zarządzanie konfliktem przez menedżera 

o Problemy: Niektóre umiejętności związane z pracą zespołową obejmują 

umiejętność negocjowania z innymi oraz rozpoznawanie i docenianie 

różnorodności w zespole. Inną powiązaną umiejętnością jest umiejętność 

przyjmowania i stosowania informacji zwrotnych od innych.   

o Umiejętności miękkie obejmowały: 

▪ Pozytywne nastawienie 

▪ Akceptowanie informacji zwrotnej 

▪ Zarządzanie konfliktem  

• ZARZĄDZANIE CZASEM 

o Opis: Nie ma wątpliwości, że tempo nowoczesny tryb pracy może być 

przytłaczający. Według raportu Udemy 2018 Employee Experience Report, 

połowa ankietowanych (i 53% menedżerów) stwierdziła, że mogliby poprawić 

swoje umiejętności zarządzania czasem. I chociaż liczba narzędzi zwiększających 

produktywność, takich jak poczta e-mail, czat i przestrzenie współpracy online, 

wzrosła w ostatnich latach, 37% respondentów stwierdziło, że narzędzia te 

mogą być świetne „czasami, ale nie zawsze”. 

o Role: 

▪ Pracownik 

▪ Menedżerowie  

o Wymagania: Brak strategii i metod zarządzania czasem 

o Kroki: Pomóż swoim pracownikom usprawnić zarządzanie czasem poprzez kursy 

MOOcs for Business, takie jak Produktywność i Zarządzanie czasem dla 

przytłoczonych. Na tych kursach proponowane jest trzytorowe podejście do 

zarządzania czasem: po pierwsze, przyglądanie się czynnikom, które prowadzą 

ludzi do poczucia przytłoczenia i zwlekania. Po drugie, pomaga uczącym się 

zbudować fundament z podstawowymi nawykami, które zwiększają 

produktywność. Wreszcie oferuje sprawdzone sztuczki i hacki, które znacznie 

poprawią produktywność. 

o Alternatywy: Samodzielne uczenie się przez pracownika  

o Problemy: cykle kursów I wykładów 

o Umiejętności miękkie obejmowały: 
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▪ Produktywność 

▪ Zarządzanie czasem 

▪ Samodzielna decyzja  

• BRAK SZKOLEŃ  

o Opis: czasami zdarza się, że pracownicy czują, że nie przeszli wystarczającego 

lub odpowiedniego szkolenia w miejscu pracy, aby móc działać, wykorzystując 

swój potencjał maksymalnie.  

o Role 

▪ Pracownicy 

▪ Dział szkoleń 

o Wymagania: Potrzeba systematycznych szkoleń  

o Kroki: Pracownicy powinni zwrócić uwagę przełożonych na chęć odbycia szkoleń 

z określonych obszarów i zapytać o możliwości uzyskania dodatkowych 

instrukcji (Umiejętności komunikacyjne, Design Learning, Krytyczne myślenie).  

o Alternatives: Samodzielne uczenie się przez pracownika  

o Issues: Potrzebne do systematycznego programu szkolenia przez całe życie 

o Umiejętności miękkie obejmowały: 

▪ Umiejętności komunikacyjne 

▪ Design Learning 

▪ Myślenie krytyczne 

• BRAK PRZYWÓDZTWA 

o Opis: Umiejętności rozwiązywania konfliktów są wymagane na wielu 

stanowiskach w wielu sektorach pracy. Wymóg ten opiera się na fakcie, że 

konflikt ma tendencję do zmniejszania produktywności i tworzenia trudnego 

środowiska pracy, co prowadzi do niepożądanej rotacji personelu i obniżenia 

morale. Osoby, które potrafią rozwiązywać konflikty, są często doskonałymi 

mediatorami, racjonalnymi i potrafiącymi zarządzać trudnymi osobowościami. 

o Role: 

▪ Menedżerowie 

o Wymagania: Ważna jest owocna współpraca między członkami grupy 

o Kroki: Chociaż nie każda oferta pracy wiąże się z rolą przywódczą, większość 

pracodawców będzie chciała wiedzieć, że potrafisz podejmować decyzje, gdy 

nastąpi sytuacja stresowa, i potrafisz zarządzać sytuacjami i ludźmi. 

Umiejętność stawienia czoła trudnej sytuacji i pomocy w jej rozwiązaniu to coś, 

czego pracodawcy szukają u potencjalnych pracowników. 

o Alternatives: Delegowanie i egzekwowanie zespołów zarządzających. 

o Issues: Potrzeba czasu na dostosowanie nowych metod i strategii. 

o Umiejętności miękkie obejmowały: 

▪ Rozwiązywanie konfliktów 

▪ Przywództwo 

▪ Zarządzanie sytuacjami 

▪ Metody delegowania  
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Wyniki 

Praktyczne wdrożenie IO3 obejmowało w rezultacie dwa krótkoterminowe wspólne szkolenia 

dla personelu, C1 w Felgueiras (Portugalia) i C2 w Vigo (Hiszpania), pięć lokalnych kursów 

mieszanych w Liege (Belgia), Olsztyn (Polska), Felgueiras (Portugalia) , Bukareszt (Rumunia) i 

Vigo (Hiszpania), prowadzone w lokalnych językach oraz jeden międzynarodowy program 

studiów w Liege (Belgia), w którym uczestniczy ośmiu studentów z każdego partnera 

uniwersytetu. W tej sekcji znajduje się podsumowanie każdego z tych działań. 

 

Krótkoterminowe wspólne szkolenia personelu 

C1. Felgueiras (Portugalia) 
Wydarzenie dla personelu szkoleniowego zostało opracowane w PPORTO, w kampusie 

Felgueiras, we wrześniu-październiku 2019 r., zgodnie z harmonogramem: 

Harmonogram Date Sesje robocze godziny 

09:00-11:00 30 września Moduł 1a 2 

11:00-13:00 Moduł 1b 2 

15:00-17:00 Moduł 2a 2 

17:00-19:00 Moduł 2b 2 

09:00-10:45 1 października  Moduł 3a 2 

11:00-13:00 Moduł 3b 2 

15:00-16:45 Moduł 4a 2 

17:00-19:00 Moduł 4a 2 

  2 października  Dyskusje 2 

ŁĄCZNIE GODZINY  18 

 

Łączna liczba uczestników wyniosła 14, z których wszyscy byli wykładowcami współpracujących 

uczelni, a także personelem partnerskich firm:  

• Teresa Barros (PPORTO) 

• Vitor Braga (PPORTO) 

• Manuel Caeiro (UVIGO) 

• Enrique Costa (UVIGO) 

• Iñigo Cuiñas (UVIGO) 

• Daniela Firoiu (RAU) 

• Almudena González (Metodo) 

• George Ionescu (RAU) 

• Edita de Lorenzo (UVIGO) 

• Philippe Parmentier (HEPL) 

• Brigitte Plescia (HEPL) 

• Karolina Szturo (UWM) 

• Ioannis Tsampoulatidis (Infalia) 

• Karol Wojtowicz (UWM) 
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C2. Vigo (Hiszpania) 
Wydarzenie dla personelu szkoleniowego zostało opracowane w UVIGO, kampusie de Vigo, w 

lutym 2020 r., zgodnie z następującym harmonogramem. 

Harmonogra
m 

Data Działania (moduły) godziny 

09:30-11:30 

5 lutego 

Zarządzanie czasem 2 

12:00-14:00 Komunikacja interpersonalna 2 

15:00-17:00 Praca zespołowa 2 

17:00-19:00 
Praca online uwzględniająca 
wcześniejsze moduły 

2 

09:30-11:30 

6 lutego  

Rozwiązywanie problemów 2 

12:00-14:00 Myślenie krytyczne 2 

15:00-17:00 Myślenie analityczne 2 

17:00-19:00 
Praca online uwzględniająca 
wcześniejsze moduły 

2 

09:30-11:30 

7 lutego  

Myślenie kreatywne 2 

12:00-14:00 Podejmowanie decyzji 2 

15:00-17:00 
Praca online uwzględniająca 
wcześniejsze moduły 

2 

17:00-19:00 Uwagi końcowe i certyfikaty 2 

ŁĄCZNIE GODZINY 24 

 

Łączna liczba uczestników wyniosła 20, z których wszyscy byli wykładowcami współpracujących 

uczelni, a także personelem partnerskich firm:  

• Vitor Braga (PPORTO) 

• Manuel Caeiro (UVIGO) 

• Enrique Costa (UVIGO) 

• Iñigo Cuiñas (UVIGO) 

• Manuel Fernández Iglesias (UVIGO) 

• Daniela Firoiu (RAU) 

• Manuel García Sánchez (UVIGO) 

• Itziar Goicoechea (UVIGO) 

• Almudena González (Metodo) 

• George Ionescu (RAU) 

• Edita de Lorenzo (UVIGO) 

• Amelie Louwette (HEPL) 

• Philippe Parmentier (HEPL) 

• Ioanna Patrichi (RAU) 

• Brigitte Plescia (HEPL) 

• Verónica Santalla (UVIGO) 

• Karolina Szturo (UWM) 

• Ioannis Tsampoulatidis (Infalia) 

• Bogdan Wlodarczyk (UWM) 

• Karol Wojtowicz (UWM) 
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Local blended courses  

Wyjątkowa sytuacja sanitarna pandemii COVID-19 w 2020 i 2021 roku wpłynęła na ewolucję 

lokalnych kursów. Jednak wszyscy partnerzy dołożyli wszelkich starań, aby przeprowadzić 

lokalne szkolenia i wybrać ośmiu reprezentatywnych studentów do udziału w 

Międzynarodowym Programie Studiów w Liege. 

Liege (Belgia) 
Kurs lokalny w Liège składa się z 2 sesji zorganizowanych online z TEAMS (uczone moduły face 

to face to „Zarządzanie czasem” Brigitte Plescia i „Kreatywność” Phillipe Parmentier). Jedna sesja 

odbyła się 15.12.2020 w godzinach od 8:15 do 13:30. W dniu 16.12.2020 zorganizowano sesję 

online składającą się z 8 modułów. Ankieta ewaluacyjna odbyła się po kursie osobistym i 

internetowym. 

Następnie studenci musieli sami rozwiązać małe studium przypadku i zaprezentować je podczas 

sesji face to face w ostatnim tygodniu stycznia 2021 r., po egzaminach. Komisja składała się z 4 

członków: rektora uniwersytetu lub przedstawiciela, Phillipe Parmentier, kierownika ds. 

stosunków międzynarodowych, Amelie Louwette, profesora, Brigitte Plescia, profesora. Po 

ustnej prezentacji studium przypadku, w zależności od wyników i poziomu znajomości języka 

angielskiego, 8 najlepszych uczniów zostało wybranych do udziału w Szkole Międzynarodowej.  

Do programu przystąpiło 20 uczestników. Oficjalne zaproszenie ogłoszono w lutym 2020 r., a 

drugie ogłoszono w listopadzie 2020 r. Zwrócono się do 12 000 studentów, przy czym 

ptrzymaliśmy 60 aplikacji ze wszystkich wydziałów Haute Ecole de la Province de Liège: 

zwrócono się do 12 000 studentów. Uczniów poproszono o dostarczenie życiorysu, listu 

motywacyjnego oraz oficjalnego zaświadczenia o znajomości języka angielskiego. Następnie 

poprosiliśmy ich o nagranie 2-minutowego filmu (wszystkie są w sesji MS Teams). 

(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5c3b95eed208484fa16325dea9d8bb5f%40thread

.tacv2/conversations?groupId=d6197be1-7bcf-4001-ab8b-7b11b04f9710&tenantId=40f5a870-

cf58-4663-9ebd-dab2becb898d)  

Poprosiliśmy ich o nagranie 2-minutowego filmu wprowadzającego, odpowiadającego na te trzy 

pytania: kim jesteś, jakie są Twoje wewnętrzne motywacje i jakiego rodzaju doświadczenia 

związanego z projektem. Przy dokonaniu wyboru do Szkoły Międzynarodowej, wzięto pod 

uwagę odpowiedzi na trzy pytania.  

Olsztyn (Polska) 
Kurs lokalny w Olsztynie składał się z dwóch modułów „face to face”: Myślenia analitycznego 

(Karoliny Szturo) i Podejmowania decyzji (Karola Wojtowicza). Ze względu na ograniczenia 

związane z pandemią, kurs odbył się online za pośrednictwem platformy MS Teams w dniu 26 

listopada 2020 r. Po sesjach bezpośrednich, w dniach 27 listopada i 6 grudnia 2020 r. kurs online 

odbył się na Platformie edukacyjnej Metodo. Sesję online zorganizowano z wykorzystaniem 8 

modułów. Po kursie online odbyła się ankieta ewaluacyjna. 

Chociaż na kurs zapisało się 26 studentów z różnych kierunków, ostatecznie 17 z nich wzięło 

udział w kursie stacjonarnym, a następnie w kursie internetowym. 
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Rekrutacja na kurs odbyła się w dniach 18 października i 8 listopada 2020 r. Kandydaci wypełnili 

formularz rekrutacyjny dostępny na stronie UNIFORS. Formularz rekrutacyjny online zawierał 

dane osobowe, informacje o kierunku studiów, poziomie znajomości języka angielskiego, a także 

list motywacyjny (zawierający uzasadnienie udziału w kursie). 

Prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego powołał komisję do selekcji i oceny 

kandydatów na międzynarodowe wydarzenie w Liege w składzie Bogdan Włodarczyk, Karolina 

Szturo i Karol Wojtowicz. Komisja przeprowadziła wywiady ze studentami za pośrednictwem MS 

Teams w dniu 15 grudnia 2020 r. Na podstawie wyników uzyskanych przez studentów podczas 

kursu i wyników rozmowy kwalifikacyjnej, 8 studentów zostało wybranych do programu 

Intensive Study (ISP) w Belgii i dodatkowo 2 osoby wpisano na listę rezerwową. 

W związku z koniecznością przesunięcia pierwotnego terminu ISP Harmonogram na koniec 

marca, część studentów zakwalifikowanych do ISP nie spełniała już wymaganych kryteriów, w 

związku z czym konieczne było zakwalifikowanie studentów z listy rezerwowej. 

Felgueiras (Portugalia) 
Lokalny kurs w Felgueiras składał się z sześciu sesji online i dwóch sesji face to face, które 

zapewniała platforma edukacyjna Método. Sesje „face to face” to „Komunikacja 

interpersonalna” Teresy Barros i „Myślenie analityczne” Vitora Bragi. Pozostałe sześć sesji było 

wspieranych przez nauczycieli z ESTG|P.PORTO, którzy zostali do tego zaproszeni zgodnie z ich 

kompetencjami 

Ostatecznie zdecydowaliśmy się rozwinąć dwie sesje face to face, biorąc pod uwagę rozwój 

sytuacji pandemicznej. W poniższej tabeli znajdują się informacje dotyczące dat sesji, 

harmonogram, nazwisko nauczyciela wspierającego każdą sesję. 

Harmonogram Data 
Działania 
(moduły) 

Nauczyciel 
wspierający kurs 

Forma 
kontaktu 

09:00-11:00 27 marca Praca zespołowa Luis Branco 
Barros 

Online 
(zoom) 

11:00-13:00 27 marca Zarządzanie 
czasem 

Maria do Carmo 
Silva 

Online 
(zoom) 

9:30-11:30 3 kwietnia Rozwiązywanie 
problemów 

Cristavo Dinis 
Sousa 

Online 
(zoom) 

9:30-11:30 10 kwietnia Podejmowanie 
decyzji 

Alexaner Braga Online 
(zoom) 

15:00-17:00 17 kwietnia Myślenie 
krytyczne 

Nelson Duarte Online 
(zoom) 

17:00-19:00 24 kwietnia Myślenie 
kreatywne 

Carla Preira Online 
(zoom) 

14:30-16:30 7 maja Komunikacja 
interpersonalna 

Teresa Barros Face to face 

17:00-19:00 7 maja Myślenie 
analityczne 

Vitor Braga Face to face 

 

Prowadzący postanowili poświęcić kilka godzin wspierających uczniów w przypadku wątpliwości 

lub problemów z platformą. Zadaniem uczniów było odpowiedzieć na quizy i ocena w sesji lub 

poza sesją.  
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Spośród sześćdziesięciu dwóch studentów, którzy zgłosili kandydatury na ten kurs umiejętności 

miękkich, do udziału w kursie wybrano trzydziestu siedmiu. Pozwolono im ukończyć go między 

27 marca a 8 kwietnia 2021 roku. 

Po zakończeniu oceny każdego modułu studenci zostali wybrani według następujących 

kryteriów: 

• 50% oceny uzyskanej z oceny kursu; 

• 30% oceny uzyskanej na rozmowie grupowej, mającej na celu ocenę umiejętności 

uczniów w języku angielskim, przeprowadzonej przez Teresę Barros i Vitora Bragę na 

kilka dni przed rozpoczęciem kursu; 

• 20% ocena średnia uzyskana w ESTG|P.PORTO w zależności od czasu złożenia. 

Studenci wypełnili ankietę dotyczącą kursu, a ci, którzy ukończyli kurs z oceną minimum 400 

punktów (połowa maksymalnej) otrzymali certyfikat. 

Spośród trzydziestu siedmiu studentów, którzy wzięli udział w kursie, dwudziestu zajęło miejsce 

w pierwszej ósemce, aby zabrać ich do programu intensywnej nauki w Belgii między 27 września 

a 2 października. Jednak na spotkaniu w Grecji powiedziano nam, że można wziąć jeszcze trzech 

studentów, aby wykorzystać stypendia mobilności, które nie zostały wcześniej rozdane. 

11 wybranym studentom towarzyszyli w Liège (Belgia) Teresa Barros i Vitor Braga. 

 

Bukareszt (Rumunia) 
Kurs lokalny w Bukareszcie był początkowo Harmonogram, zgodnie z ustaloną metodologią, i 

składał się z dwóch sesji ,,face-to-face” (związanych z pierwszą i ostatnią sesją, pracą zespołową 

i rozwiązywaniem problemów) oraz ośmiu modułów online dostarczonych przez platformę 

edukacyjną Método i indywidualne rozwiązanie studium przypadku. Ze względu na ograniczenia 

nałożone przez pandemię Covid-19, a zajęcia stacjonarne były od dawna zawieszone, sesje 

robocze dla uczniów „sesje face-to-face” zostały zastąpione szkoleniami online, prowadzonymi 

za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, z którego korzystają studenci Rumuńsko-

Amerykańskiego Uniwersytetu Rumuńsko-Amerykańskiego. 

Zgodnie z ustaloną przez partnerów metodologią selekcji, pierwszy etap postępowania 

rekrutacyjnego obejmował ocenę nadesłanych dokumentów aplikacyjnych pod względem 

formalno-prawnym. Komisja oceniająca (w składzie prorektor Lucian Botea, prof. George 

Ionescu i prof. Daniela Firoiu) oceniła kandydatów na podstawie listu motywacyjnego, poziomu 

znajomości języka, rozmowy kwalifikacyjnej, a następnie przygotowała listę 16 kandydatów 

zakwalifikowanych do szkolenia i 4 kandydatów na listę rezerwową. W przypadku szkoleń 

mieszanych w zakresie umiejętności miękkich zarejestrowało się 17 studentów z różnych 

kierunków studiów na Uniwersytecie Rumuńsko-Amerykańskim, do których wybrano 16 

kwalifikujących się studentów. 

Kurs został zaplanowany na okres od 12 listopada 2020 do 18 grudnia 2020. W dniu 19 grudnia 

2020 odbył się test Harmonizacja weryfikujący wiedzę zdobytą przez studentów na modułach. 

Kurs lokalny w Bukareszcie składał się z 2 sesji zorganizowanych online na platformie MS Teams. 

Za każdym razem była krótka prezentacja dla każdego z 8 modułów. Przez pozostały czas 

uczniowie korzystali z platformy edukacyjnej udostępnionej przez Método, gdzie mogli znaleźć 

wszystkie teorie, studia przypadków i ankiety. 
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Badania ewaluacyjne oparte na ankietach przeprowadzono po kursach online, a studenci musieli 

zapisać odpowiedzi na kilka pytań. Następnie studenci musieli samodzielnie rozwiązać małe 

studium przypadku i przedstawić swoje wyniki podczas sesji zespołów online w dniu 19 grudnia 

2020 r. Komisja składała się z 3 członków: prof. Daniela Firoiu, prof. George Ionescu i dr Ioana 

Patrichi. 

W drugim etapie rekrutacji studenci zostali wybrani do Intensywnego Programu Studiów w 

Belgii. Wyboru uczestników Programu Intensywnej Nauki dokonano na podstawie wyników 

uzyskanych podczas ewaluacji Szkolenia Soft Skills Blended Training. Zgodnie z metodologią 

selekcji wyłoniono 8 kandydatów i 2 osoby rezerwowe. 

Proces rekrutacji został przeprowadzony uczciwie i na równych warunkach dla wszystkich 

kandydatów, z uwzględnieniem równego udziału studentów i studentek. 

Vigo (Hiszpania) 
Kurs lokalny w Vigo składał się z dwóch sesji face-to-face (związanych z pierwszą i ostatnią sesją, 

pracą w zespole i rozwiązywaniem problemów), ośmiu modułów online dostarczonych przez 

platformę edukacyjną Método oraz indywidualnego rozwiązania studium przypadku. 

Organizacja była wspierana przez Moovi, platformę Moodle Uniwersytetu w Vigo. W trakcie 

działań projektowych odbyły się dwie edycje kursu. 

Pierwsza edycja kursu rozpoczęła się 2 listopada 2020 r., a zakończyła 15 grudnia 2020 r. Do 

programu przystąpiło 21 osób i ukończyło 18. Nabór otwarty odbył się dla wszystkich studentów 

Uczelni. Uczestnikami mogli zostać studenci wszystkich kierunków z trzech kampusów instytucji, 

znajdujących się w Vigo, Ourense i Pontevedra. Mieszana organizacja  pomogła w udziale 

studentów z tych innych kampusów. 

Przepisy ograniczające mobilność między miastami w naszym regionie były podyktowane 

zaledwie dwudniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kursu ze względu na ekspansję 

COVID-19, więc frekwencja na spotkaniach face-to-face nie była ściśle kontrolowana. 

Kurs prowadzony był bez większych problemów. Po raz pierwszy kurs online został 

zaprezentowany wśród wszystkich partnerów, a studenci łatwo przystosowali się do platformy 

Metodo. Studenci, którzy ukończyli kurs, byli oceniani na podstawie indywidualnych rozwiązań 

danego przypadku studiów i te oceny były wykorzystywane do selekcji do Szkoły 

Międzynarodowej. Komisję oceniającą stworzyli profesorowie Iñigo Cuiñas i Itziar Goicoechea. 

W kwietniu 2021 r. Rektorat zatwierdził drugą edycję kursu lokalnego, a nabór studentów odbył 

się w maju 2021 r. Do programu przystąpiło 22 uczestników, przy czym 15 z nich ukończyło kurs. 

Przebiegał podobnie jak w pierwszej edycji, więc zbędne jedt dołączanie dodatkowych 

komentarzy. 

Obie edycje kursu lokalnego zostały uwzględnione w Programie Kursów Uzupełniających 

Uniwersytetu w Vigo. Następnie wszyscy studenci, którzy ukończyli kurs, otrzymali odpowiednie 

zaświadczenie podpisane przez Prorektora ds. Nauki. Oczywiście, jako że kursy były zajęciami 

zawartymi w projekcie UNIFORS 2020, były one dla studentów bezpłatne (nawet większość 

Kursów Uzupełniających jest płatna osobno). 

Oficjalny nabór stypendiów wyjazdowych do udziału w Międzynarodowym Programie Studiów 

został ogłoszony uchwałą Rektora podpisaną 15 listopada 2020 r., określającą warunki 

wyłonienia 8 studentów na podstawie wyników na lokalnym kursie, rozstrzygnięcia przypadku 



 

27 
 

studiów oraz także ze względu na znajomość języka i wyniki w nauce. Do zastosowania tych 

kryteriów powołano trzyosobową komisję, w tym przedstawiciela Prorektora ds. 

Umiędzynarodowienia. Jednak po przesunięciu Szkole Międzynarodowej na czerwiec 2021 r. 

nowy nabór został przygotowany w styczniu 2021 r. Ponownie ostateczne opóźnienie Szkole 

Międzynarodowej do września 2021 r. wymusiło anulowanie poprzednich naborów i nowy nabór 

(otwarty dla uczniów obu edycji kursu lokalnego) został uruchomiony w maju 2021 r. Komisja 

utworzona przez prof. Iñigo Cuiñasa, lokalnego koordynatora projektu, doc. Profesor Itziar 

Goicoechea, uczestnika projektu oraz Panią Eva Garea z Biura Projektów Międzynarodowych, 

jako przedstawiciela Prorektora ds. Internacjonalizacji, dokonali wyboru studentów do udziału 

w Szkole Międzynarodowej. 

 

Program Studiów Międzynarodowych  

ISP odbył się w Liege od 26 września do 2 października 2021 r. i był zorganizowany w oparciu o 

hackathon. Uczniowie otrzymali kilka wcześniejszych pomysłów dotyczących intensywnego 

tygodnia:  

• HACKATHON pochodzi z USA i powstał w latach 90-tych. Jego nazwa pochodzi od 

skrótu „Hacker” i „Marathon”. Pierwotnie „Hackathon” dotyczył dziedziny 

informatyki: chodzi o jak najszybsze zdekodowanie systemu komputerowego.  

• Wszystko jest możliwe, o ile łamiemy standardowe podejścia, dzięki zbiorowej 

inteligencji, aby wymyślić innowacyjne pomysły i rozwiązania. Dziś stało się to modną 

imprezą, gdzie kilka drużyn rywalizuje na intensywnych sesjach, aby w ograniczonym 

czasie wymyślić najlepsze rozwiązanie danego problemu, zwykle 24 godziny lub 48 

godzin lub 72 godzin. 

• Zespoły mogą składać się ze współpracowników i zawierać kreatywne osobowości 

spoza organizacji. Hackathon zawsze kończy się prezentacją strategii 

zaproponowanych przez każdy zespół jury złożony z ekspertów, obradami jury i 

wreszcie ogłoszeniem zwycięskiego zespołu. Jedną z głównych motywacji 

uczestników jest nagroda, którą otrzyma zwycięska drużyna. 

•  Oprócz tych sesji, podczas wydarzenia często organizuje się szereg inspirujących i 

zabawnych warsztatów. (W naszym przypadku będą to zajęcia zorganizowane przez 

uczniów dla 8 grup utworzonych na początku tygodnia). 

Program  ISP 
Program, zaproponowany przez zespół HEPL i omówiony wśród wszystkich członków podczas 

spotkania w Salonikach w sierpniu-wrześniu 2021 r., łączący sesje warsztatowe i pracę 

zespołową, przedstawiał się następująco: 

 

Niedziela, 26 września  

Przyjazd i transport do Wégimont (studenci) i centrum Liège (nauczyciele) 

• 12.00-18.30: ,,Łamanie lodów” Działalność członków Unifors Belgian Student Team Member/   
Osoby kontaktowe: Lara I Tom 

• 19.00-19.30 :  Kolacja w « La Plume », Adres : rue de l’Egalité 476, 4630 Soumagne 

Poniedziałek, 27 września 

OTWARCIE:  
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• 9.00: Wprowadzenie do Projektu UNIFORS 2020: Brigitte Plescia 
• 9.15-9.45: “Międzynarodowe Relacje – klucz do Twojego sukcesu” (wszyscy): Philippe 

Parmentier 
• 10.00-11.15: Krajowe prezentacje studentów (po 10-15 minut) 
• 11.15-11.30: Przerwa kawowa – Samooceny studentów na Infalia Webpage 

DZIEŃ 1: Umiejętności organizacyjne 
• 11.30 - 13.00: Moduł 1/2 (face to face): 

Zarządzanie czasem (Zespoły od 1 do 4) / Praca grupowa (Zespoły od 5 tdo 8) 
• 13.00-14.00:  Lunch 
• 14.00-15.30: Moduł 2/2 (face to face):  

 Zarządzanie czasem (Zesoły od 5 tdo 8)) / Praca grupowa (Zespoły od 1 do 4) 

• 15.30-16.30: Sesja z firmami Sesja z przedsiębiorstwami: Christine Beyer, Menedżer HR i 
Menedżer Projektu Benelux - Certyfikowany Trener Biznesu oraz Supporter i Doradca w 
Zarządzaniu Zmianą.  

• 16.30-16.45: Przerwa kawowa 
• 16.45-17.15: Prezentacja 4 Biznesowych Studiów Przypadku: Ioannis Tsampoulatidis, Infalia. 

Naszymi partnerami biznesowymi są:  
1. DHL z Cindy Muyters, Wiceprezes Zarządu SSC Maastricht, Usługi Finanse DHL 

BC i Globalny Kierownik Biura ds. Kluczowych Klientów  
2. Gaming one z Ophélie Demoulin, Branding pracodawcy, korporacyjny styl życia, 

marketing i komunikacja. 
3. Technifutur z Carole Demoulin, Menedżer HR  
4. Prayon with Philippe Bertin, Dyrektor ds. usług korporacyjnych 

• 17.15-17.45: Wolny czas 
• 17.45-18.45: Puchar Umiejętności Miękkich: Aktywność nr 1by the Unifors Belgian Student Team 

Osoby kontaktowe: Dhia, Nathan 
• 18.30: Kolacja 

Wtorek, 28 września 

DZIEŃ 2: UMIEJĘTNOŚCI KREATYWNE 

• 9.00-10.30: Komunikacja interpersonalna (Zespoły od 1 do 4) / Myślenie kreatywne (Zespoły 
od 5 do 8) (face to face)  

• 10.30-10.45: Przerwa kawowa 

• 11.00-12.30: Praca grupowa nad case study 

• 12.30-13.30: Lunch 

• 13.30-15.00: : Komunikacja interpersonalna (Zespoły od 5 do 8) / Myślenie kreatywne (Zespoły 
od 1 do 4) (face to face) 

• 15.00-16.00: Sesja z przedsiębiorstwami by Peter GIJBELS, HR i Dyrektor ds. Zarządzania 
talentami NMC and M. COOPMAN, Menedżer HR chez Inductotherm Group 

• 16.00-16.15: Przerwa kawowa 

• 16.30-17.30: Puchar Umiejętności Miękkich: Aktywność nr 2 by the Unifors Belgian Student Team 
Osoby kontaktowe: Marie, José. 

• 17.30-18.30: Praca grupowa nad case study 

• 18.30: Kolacja 

Środa, 29 września 

DZIEŃ 3: ANALIZA PROBLEMU  

• 9.00 - 10.30: Myślenie analityczne (Zespoły od 1 do 4)/ Myślenie krytyczne (Zespoły od 5 do 8)  

• 10.30-10.45: Przerwa kawowa 

• 10.45-11.45: Praca grupowa nad case study 

• 11.45-12.30 : Wolny czas 

• 12.30-13.30: Lunch 
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• 13.30-15.00: Myślenie analityczne (Zespoły od 5 do 8)/ Myślenie krytyczne (Zespoły od 1 do 4)  

• 15.00-16.00: Sesja z przedsiębiorstwami by Dounia Czorniak at EVS 

• 16.00-16.30: Przerwa kawowa 

• 16.30-17.30: Puchar Umiejętności Miękkich: Aktywność nr 3 by the Unifors Belgian Student Team 
Osoby kontaktowe:  Joyce, Nicolas. 

• 17.30-18.30: Praca grupowa nad case study  

• 18.30: Kolacja 

Czwartek, 30 września  

DZIEŃ 4: UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

• 9.00-10.30: Rozwiązywanie problemów (Zespoły od 1 do 4) /Podejmowanie decyzji (Zespoły 
od 5 do 8)  

• 10.30-10.45: Przerwa kawowa 

• 10.45-11.45: Praca zespołowa nad case study  

• 12.30-13.30: Lunch 

• 13.30-15.00: Rozwiązywanie problemów (Zespoły od 5 do 8) /Podejmowanie decyzji (Zespoły 
od 1 do 4) 

• 15.00-16.00: Sesja z przedsiębiorstwami (by P.-L BEFERA, Sabena Aerospace)  

• 16.00-16.30: Przerwa kawowa 

• 16.30-17.30: Soft Skills Cup: Activity #4 by the Unifors Belgian Student Team (wszyscy) 

• 18.30-20.00: Kolacja i Zwyciężcy Pucharów Umiejętności Miękkich 

• 20.00 – … : Praca zespołowa nad tekstem : Finałowa sesja  
(coaching: Christelle PAIRON  i Laura BRANDT) 

Piątek, 1 października 

• 8.00: Odjazd autobusu z Wégimont  

• 9.00-9.30: Śniadanie w domu HEPL Erasmus, Jemeppe (Liège), transfer autobusem 

• 9.30-10.00: Otwarcie sesji przez Władze Instytucjonalne i Lokalnych Partnerów  

• 10.00-12.30: Business Cases studies Oral Defense (8 międzynarodowych zespołów studentów) 

• 12.30-13.00: Ceremonia Nagród 

• 13.00-15.00: Interaktywna sesja firmowa Walking Dinner 

• 15.15: Odjazd do Centrum Liège City (autobusem) 

• 16.00-18.30: Wycieczka z przewodnikiem po Liège  

• 18.30-19.00: Kolacja w Brasserie Curtius, Liège 

• 01.00:  Transfer autobusem dla studentów do Wégimont  

Niedziela, 2 października  

Odjazd 

 

Studia przypadków 
Studia przypadków zostały dostarczone przez różne firmy z obszaru Liege. Były to: 

1. DHL z Cindy Muyters, Wiceprezes of SSC Maastricht, Usługi Finanse DHL BV i 

Globalny Kierownik Biura ds. Kluczowych Klientów Wiceprezes Zarządu SSC 

Maastricht, Usługi Finanse DHL BC i Globalny Kierownik Biura ds. Kluczowych 

Klientów 

2. Gaming one z Ophélie Demoulin, Branding pracodawcy, korporacyjny styl 
życia, marketing i komunikacja. 

3. Technifutur z Carole Demoulin, Menedżer HR  
4. Prayon z Philippe Bertin, Dyrektor ds. Obsługi Korporacyjnej 
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Linki do studiów przypadku: https://unifors.infalia.com 

• PRZYPADEK 1  : Prayon z Philippe Bertin, Dyrektor ds. Obsługi Korporacyjnej  
Opis:  Wspieranie personelu Prayonuw transformacji cyfrowej poprzez sporządzenie 

inwentarza indywidualnych umiejętności cyfrowych oraz organizację szkoleń 

dostosowanych do każdego z nich, aby osiągnąć oczekiwany poziom. Wiąże się to ze zmianą 

kultury i podnoszeniem świadomości pracowników w zakresie wyzwań związanych z tą 

zasadniczą zmianą. Prayon chce wdrożyć politykę, aby w jak największym stopniu uniknąć 

dysproporcji w umiejętnościach cyfrowych. 

• PRZYPADEK 2 : Technifutur z Carole Demoulin, Menedżer HR  
Description :  Do sierpnia 2020 r. dział HR Technifutur był specjalnie poświęcony kadrom 

płacowym i administracyjnym z bardzo ograniczonymi działaniami w zakresie miękkiego HR. 

Nasz Dyrektor HR chce rozwijać brakujące obszary miękkie, takie jak rekrutacja i selekcja, 

on-boarding, nauka i rozwój, relacje społeczne, propozycja wartości dla pracowników itp., w 

oparciu o model DiSC®. 

• PRZYPADEK 3 : Gaming one z Ophélie Demoulin, Branding pracodawcy, korporacyjny 

styl życia, marketing i komunikacja. 

Opis : Gaming1 pozwala na pracę zdalną do 50% i posiada kilka narzędzi, które pozwalają 

pracownikom pozostać w kontakcie. Często organizujemy jak najwięcej imprez towarzyskich 

(BBQ,Teambuilding, Afterwork), żeby się spotkać, ale jak w hybrydowym stylu pracy 

wzmocnić poczucie przynależności do firmy wśród 450 pracowników? 

• PRZYPADEK 4 : DHL z Cindy Muyters: Wiceprezes of SSC Maastricht, Usługi Finanse DHL BV 

i Globalny Kierownik Biura ds. Kluczowych Klientów  

• Opis: DHL chce poprawić doświadczenia pracowników w hybrydowej konfiguracji pracy, 

zarówno na miejscu, jak I w domu. Mamy doświadczenie w pracy w pełni na miejscu I w 

pełni zdalnie, ale musimy również zrozumieć, jakie wyzwania może nieść ze sobą model 

hybrydowy i jakie rozwiązania możemy wprowadzić, aby złagodzić możliwe problemy. 

Siatka oceny 
Ocenę przeprowadzono z wykorzystaniem rubryki, określonej w drodze konsensusu wśród 

wszystkich partnerów, obejmującej trzy różne obszary. Oczekuje się, że recenzenci przekażą 

informację zwrotną dla każdego z zespołów biorących udział w działaniu:  

• Osiągnięty poziom (30%) 

• 1a. Praca zespołowa  

• 1b. Zarządzanie czasem  

• 2a. Komunikacja interpersonalna Interpersonal communication 

• 2b. Myślenie kreatywne 

• 3a. Myślenie krytyczne 

• 3b. Myślenie analityczne  

• 4a. Podejmowanie decyzji  

• 4b. Rozwiązywanie problemów  

• (Adekwatność umiejętności miękkich stosowanych do konkretnej sytuacji) 

• Osiągnięty poziom (50%) 

• Dopasowanie 

o Produkt/usługa jest luźno związana z przedstawionym problemem. 

https://unifors.infalia.com/
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▪ Skala: 1 – w żadnym stopniu… 10 – w pełnym stopniu. 

o Produkt/usługa rozwiązuje problem przedstawiony w niektórych 

podstawowych aspektach, ale brakuje mu aspektów wykonania, aby 

urzeczywistnić go.  

▪ Skala: 1 – w żadnym stopniu… 10 – w pełnym stopniu. 

o Produkt/usługa bezpośrednio odnosi się do przedstawionego problemu. 

Alternatywnie produkt/usługa rozwija nowy pomysł, który dobrze pasuje do 

celów hackathonu. 

▪ Skala: 1 – w żadnym stopniu… 10 – w pełnym stopniu. 

• Innowacyjność 

o Proponowane rozwiązanie opiera się na technologii lub usługach, które są już 

głęboko zakorzenione. 

▪ Skala: 1 – w żadnym stopniu… 10 – w pełnym stopniu. 

o Rozwiązanie dodaje nowy zwrot w stosunku do ustalonych rozwiązań  

▪ Skala: 1 – w żadnym stopniu… 10 – w pełnym stopniu. 

o Rozwiązanie jest przełomowe i atakuje problem z nowej perspektywy i 

zapewnia solidne rozwiązanie.  

▪ Skala: 1 – w żadnym stopniu… 10 – w pełnym stopniu. 

• Prezentacja (20%) 

• Struktura treści (30%) 

o Skala: 1 – w żadnym stopniu… 10 – w pełnym stopniu. 

• Prezentacja tematu (10%) 

o Skala: 1 – w żadnym stopniu… 10 – w pełnym stopniu. 

• Wykorzystanie metod prezentacji (ppt, prezzi…) 

o Skala: 1 – w żadnym stopniu… 10 – w pełnym stopniu. 

• Odpowiedź na pytanie (przemówienie ustne) 

o Skala: 1 – w żadnym stopniu… 10 – w pełnym stopniu. 

• Poprawność mowy i postawy (15%) 

o Skala: 1 – w żadnym stopniu… 10 – w pełnym stopniu. 

• Zarządzanie czasem w prezentowaniu (10%)  

o Skala: 1 – w żadnym stopniu… 10 – w pełnym stopniu. 

Uczestnicy 
Zajęciem kierował zespół HEPL, a konkretnie Brigitte Plescia i Amelie Lowette. 

Wykładowcy każdej z sesji pochodzili z pięciu zaangażowanych uczelni: 

Imię Nazwisko Uniwersytet Moduł 
Brigitte PLESCIA Haute Ecole de la Province de Liège Zarządzanie czasem 

Philippe PARMENTIER Haute Ecole de la Province de Liège Kreatywność 

Manuel  RODRIGUEZ Uniwersytet w Vigo Praca zespołowa 

Enrique COSTA Uniwersytet w Vigo Rozwiązywanie 
problemów 

Karol WOJTOWICZ Uniwersytet Warmińsko-Mazurki  Podejmowanie 
decyzji 

Karolina SZTURO Uniwersytet Warmińsko-Mazurki  Myślenie analityczne 

Georges IONESCU Rumuńsko-Amerykański Uniwersytet  Myślenie krytyczne 

Teresa BARROS Instituto Politecnico de Porto Komunikacja 
interpersonalna 
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Studia przypadków koordynował Yiannis Tsampoulatidis z Infalii. 

Siatkę oceny koordynowała Almudena González z Método. 

Łącznie 40 studentów z pięciu uniwersytetów uczestniczących w projekcie entuzjastycznie 

wzięło udział we wszystkich proponowanych zajęciach face to face podczas intensywnego 

tygodnia. 

Wyciągnięte wnioski 
Wyciągnięte wnioski zostały podzielone według modułów: 

• 1a. Praca zespołowa 

a. Studenci rozumieją, że praca zespołowa jest ważna dla opracowywania różnych 

zadań w organizacji. 

b. Wielu studentów ma zaufanie do naturalnych lub wrodzonych umiejętności 

związanych z pracą zespołową (podobnie jak do wielu innych umiejętności 

społecznych) i teraz zdają sobie sprawę, że można zmieniać umiejętności i techniki 

pracy zespołowej. 

c. Okazało się, że ćwiczenia praktyczne, opracowane w formacie face to face, są 

szczególnie ważne, aby włączyć różne techniki do podstawowej wiedzy. 

• 1b. Zarządzanie czasem 

a. Zgodnie z kulturą i wiekiem studentów nie mają oni tego samego punktu widzenia 

na temat dobrego zarządzania czasem. 

b. Równowaga życiowa nie jest uważana za ważną dla wszystkich młodych ludzi. 

Chcą ciężko pracować, aby mieć dobrą pozycję w firmie. 

c. Ważne jest, aby prezentować różne rodzaje narzędzi i pokazywać je 

(Harmonogram/Kalendarz, Planer/organizator, Lista zadań i lista kontrolna, 

Dzienniki aktywności, Dziennik, Makroplanowanie, Antyagenda), ponieważ nie 

wszyscy czują się komfortowo z tymi samymi narzędziami. 

d. Zasady i metody zarządzania czasem (matryca Eisenhowera, metoda Nerac, 

metoda CAP do zarządzania pocztą elektroniczną) powinny być przewidywane 

jedynie w sposób praktyczny, opierając się na własnym doświadczeniu.  

e. Wszyscy studenci stwierdzili, że kurs online przyczynił się do nauki teoretycznej, 

zaś spotkania face to face umożliwiły ćwiczenia I przypomnienie najważniejszych 

informacji. 

• 2a. Komunikacja interpersonalna  

a. Studenci wymienili korzyści płynące z kursu w celu lepszej interakcji między 

ludźmi, firmami, interesariuszami; 

b. Studenci wspomnieli również, że na początku nie byli w stanie dostrzec sensu 

niektórych zajęć z balonami, ale w końcu wszystko stało się dla nich jasne; 

c. Niektórzy studenci wspomnieli, że czasami odczuwali problemy z komunikacją 

interpersonalną, ale nie wiedzieli, że można poprawić te umiejętności za pomocą 

niektórych ćwiczeń; 

d. Ogólnie kurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. 

• 2b. Myślenie kreatywne 

a. Wiele razy studenci mieli trudności z myśleniem w sposób niestandardowy lub 

dostarczaniem pomysłów, które nie są ściśle zgodne z wyuczonymi koncepcjami. 

b. Studenci muszą być pewni, kiedy wykorzystują swoją kreatywność: muszą czuć, 

że porażka jest dozwolona i że nie ma głupich pomysłów: każdy pomysł, nawet 
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najbardziej szalony, może być podstawą niesamowitej propozycji, projektu, 

produktu lub rozwiązania. 

c. Pracując w zespołach, dysponując konkretnymi narzędziami do promowania 

kreatywnych pomysłów, znaleźli miejsce, w którym rozkwita kreatywność. 

• 3a. Myślenie krytyczne 

a. Ogólnie rzecz biorąc, studenci błędnie kojarzą cechy krytycznego myślenia i 

kreatywnego myślenia, wymagając wyraźniejszego oddzielenia tych pojęć. 

b. Studenci powinni mieć świadomość, że krytyczne myślenie jest procesem ciągłym, 

a nie gromadzeniem faktów i wiedzy lub czegoś, czego można się nauczyć raz, a 

potem używać w tej formie na zawsze. 

c. Jeżeli studenci są świadomi, że krytyczne myślenie umożliwia skuteczne podejście 

do rozwiązania problemu, mogą łatwo nauczyć się korzystać z określonych narzędzi 

i osiągnąć znacznie lepsze wyniki w codziennej praktyce. 

d. Po ukończeniu modułu poświęconego krytycznemu myśleniu studenci nabrali 

pewności w stosowaniu poznanych narzędzi w praktyce, uzyskując znakomite 

rezultaty. 

• 3b. Myślenie analityczne 

a. Na szczególną uwagę zasługuje omówienie metod i technik analitycznego 

myślenia ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności w określonych 

sytuacjach. 

b. Studenci zyskują szerszą perspektywę oraz umiejętność racjonalnego 

postrzegania zdarzeń, a także umiejętność prawidłowej interpretacji i wnioskowania 

na podstawie dużej ilości informacji, faktów i danych. 

c. Studenci mają tendencję do przyjmowania pierwszego napotkanego rozwiązania 

i mają problem z wyjaśnieniem, czym kierowali się przy wyborze konkretnego 

rozwiązania. Muszą zrozumieć, że analityczne myślenie jest niczym bez umiejętności 

skutecznego argumentowania oraz umiejętności przekonującego przedstawiania 

rozwiązań i pomysłów. 

d. Studenci powinni być świadomi, że powinni stale rozwijać swoje umiejętności 

analityczne przez całe życie. Myślenie analityczne opiera się na doświadczeniu i 

najlepszych praktykach, aby uniknąć błędów w przyszłości. 

• 4a.  Podejmowanie decyzji 

a. Studenci odkryli, że inne umiejętności miękkie, takie jak analityczne myślenie, 

krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie czasem odgrywają ważną rolę w 

procesie podejmowania decyzji. 

b. Pomimo różnic kulturowych studenci odkryli, że świadomość rodzajów decyzji 

pomaga i ułatwia rozwój umiejętności dokonywania właściwych wyborów. 

c. Niektórzy studenci zdali sobie sprawę, że złożone podejmowanie decyzji 

można postrzegać jako ustandaryzowany proces z określonymi krokami. 

d. Grupowe podejmowanie decyzji różni się od indywidualnych wyborów 

wieloma czynnikami. Studencie zidentyfikowali zarówno zalety, jak i wady 

decyzji grupowych. 

e. Studenci docenili warsztaty dotyczące procesu podejmowania decyzji, 

głównie ze względu na możliwość uczestniczenia w zajęciach i możliwość 

omawiania różnych punktów widzenia. 

• 4b. Rozwiązywanie problemów 
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a. Praca w grupach poprawia rozwiązywanie problemów, ale ponieważ studenci 

byli w podobnym wieku, mimo że pochodzili z różnych krajów, znalezione 

rozwiązania były bardzo podobne. 

b. Studenci zdali sobie sprawę, że zbyt szybkie rozwiązanie problemu nie jest 

odpowiednie.  Zasadne jest wykonanie kilku kroków, aby poprawnie rozwiązać 

problem. 

c. Studentom spodobało się działanie typu logika kontra kreatywność, ponieważ 

musieli dużo myśleć i „nieszablonowo” podejść do problemu,  stworzyli konkurs, 

aby zobaczyć, kto pierwszy go rozwiąże. 

d. Zajęcia zostały wysoko ocenione przez studentów, ponieważ mieli możliwość 

pracy w grupach i dzielenia się różnymi opiniami. 

e. Uczniowie byli w stanie powiązać niektóre z metod przedstawionych w tym 

kursie z innymi wyjaśnionymi w poprzednich kursach. 

f. Studenci uznali kurs rozwiązywania problemów za bardzo interesujący, w 

szczególności ćwiczenia mające na celu przegląd i przećwiczenie różnych metod 

przedstawionych w kursie online. 
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Streszczenie 

Cele Efektu Intelektualnego 3 zostały zrealizowane podczas rozbudowy projektu 

• Zawartość kursu czteromodułowego zostało opracowano  

o Każdy moduł opiera się na dwóch powiązanych umiejętnościach miękkich, 

wybranych z wyników dostarczonych przez wyniki  

• Przygotowano i przetestowano materiały do nauczania tych modułów: 

o Opracowano prezentacje w PowerPoint dotyczące umiejętności miękkich, na 

warsztaty face-to-face trwające około 2,5 godziny. 

▪  To łącznie 20 godzin zajęć face-to-face.  

o Opracowano również materiały akademickie na Moodle dla każdej z 

rozważanych umiejętności miękkich, umożliwiając nauczanie online lub 

mieszane  

o  Wszystkie materiały zostały zaprojektowane w języku angielskim, a następnie 

przetłumaczone na języki francuski, polski, rumuński i hiszpański, lokalne języki 

uczelni partnerskich. 

• Zorganizowano dwa szkolenia dla wykładowców, aby wyposażyć lokalnych 

wykładowców w umiejętności prowadzenia różnych modułów podczas warsztatów ze 

studentami. 

o Zdarzenia te były również przydatne do poprawienia zawartości modułów oraz 

sprawdzenia zajęć i materiałów. 

• Na każdej z partnerskich uczelni prowadzono kursy lokalne. 

o Kursy te były prowadzone przez 2 wykładowców. 

o Co najmniej 15 uczniów wzięło udział w każdym z tych kursów lokalnych. 

• Międzynarodowe wydarzenie ISP zorganizowane przez HEPL w Liege przyciągnęło 

wykładowców i studentów ze wszystkich uczelni partnerskich. 

o  W ISP uczestniczyło do 12 wykładowców. 

o  W wydarzeniu wzięło udział do 40 uczniów. 

o Wydarzenie odbyło się zgodnie z planem hackathonu, z wyzwaniami 

przedstawionymi przez zainteresowane firmy. 

• Na podstawie doświadczenia i przeprowadzonych zajęć został stworzony zbiór nauk, 

który powinien zostać wzięty pod uwagę podczas następnych aktywności.  


