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INFORMACJE OGÓLNE 

Uniwersytet Gdański w elitarnym gronie 17 międzynarodowych konsorcjów – 
laureatów konkursu Komisji Europejskiej „European Universities” 
Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie 17 konsorcjów uniwersytetów europejskich 
wybranych w konkursie Komisji Europejskiej „European Universities”. Łączny budżet 
programu to 85 mln euro, a każde konsorcjum otrzyma do 5 milionów euro w ciągu 
najbliższych 3 lat. Grant jest przeznaczony na rozwój współpracy m.in. w dziedzinie 
kształcenia, badań i wymiany akademickiej. Co jednak najważniejsze status ten otwiera 
naszej uczelni całkowicie nowe perspektywy ubiegania się o finansowanie działalności 
akademickiej. Uniwersytety Europejskie z Uniwersytetem Gdańskim w tym elitarnym 
gronie przyczynią się do zrewolucjonizowania europejskiego szkolnictwa wyższego pod 
względem jakości i konkurencyjności. Konkurs jest finansowany w ramach Programu 
Erasmus+. 
Uniwersytet Gdański tworzy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego 
(European University of the Seas - SEA-EU) wraz z partnerami: Uniwersytetem w 
Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytetem w Splicie (Chorwacja), Uniwersytetem 
Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytetem Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy) i 
Uniwersytetem Maltańskim (Malta). 
W ramach otrzymanego grantu i innych pozyskanych środków możliwe będzie 
powoływanie wspólnych kierunków studiów, wymiana kadry akademickiej i studentów, 
wspólne projekty badawcze, a w przyszłości także wspólny dyplom wszystkich sześciu 
uczelni. 
 „European Universities” to międzynarodowy program Komisji Europejskiej, który 
zachęca do budowania sojuszy europejskich uczelni.  Uniwersytety Europejskie będą 
ponadnarodowymi sojuszami instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE ze wspólną 
długoterminową strategią, będą propagować europejskie wartości i tożsamość. W 
rezultacie przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności europejskiego szkolnictwa 
wyższego, mobilności studentów i pracowników, najwyższej jakości kształcenia i 
prowadzenia badań naukowych oraz integracyjności. W gronie pięciu polskich 
zwycięskich uniwersytetów tworzących międzynarodową sieć uniwersytetów 
europejskich znalazły się, oprócz Uniwersytetu Gdańskiego: Uniwersytet im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
oraz Uniwersytet Warszawski. 
– Wybór Uniwersytetu Gdańskiego przez Komisję Europejską do elitarnego 
grona  pierwszych Uniwersytetów Europejskich jest ogromnym wyróżnieniem. Uczelnia 
w ramach otrzymanych środków wdrażać będzie zupełnie nowy model kształcenia i 
wymiany akademickiej z uniwersytetami partnerskimi – podkreśla prof. dr hab. Piotr 
Stepnowski Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego. 
- Sektor morski ma strategiczne znaczenie dla gospodarek sześciu regionów 
nadmorskich, z których pochodzą nasi partnerzy. Stanowi on jeden z głównych celów 

  



edukacji i badań naukowych prowadzonych przez uczelnie tworzące konsorcjum SEA-
EU. W uniwersytetach SEA-EU, a więc m.in. na Uniwersytecie Gdańskim kształcimy 
studentów na wielu kierunków studiów związanych z dyscyplinami morskimi, wiele grup 
badawczych pracuje nad tematyką związaną z morzem, a  społeczność biznesowa 
dynamicznie rozwija się w sektorze produkcji i usług dedykowanych gospodarce 
morskiej – tłumaczy prof. dr hab. Krzysztof Bielawski Prorektor ds. Rozwoju i 
Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uczelnie zaangażowane w SEA-EU zobowiązały się do wspólnej realizacji tego 
projektu, we współpracy z partnerami stowarzyszonymi (w przypadku Uniwersytetu 
Gdańskiego są nimi: Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Instytut Morski w Gdańsku i 
Stowarzyszenie Erasmus Student Network UG), kluczowymi publicznymi agencjami 
badawczymi, administracją krajową i regionalną oraz firmami zaangażowanymi w 
badania i działalność gospodarczą związaną z morzami i oceanem, sąsiadującymi z 
naszymi terytoriami. 
W przygotowanie projektu ze strony Uniwersytetu Gdańskiego zaangażowany był 
zespół w składzie: prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, mgr 
Ewa Weronis, mgr Kamila Chomicz-Sokołowska i mgr Marlena Rutkowska-Myzyk. 
  
  

KONKURSY 

Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja już otwarty 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu 
Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację 
działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 euro. To 
pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja.  
Rusza konkurs dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O dofinansowanie 
mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub 
pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji 
wczesnoszkolnej. 
Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem 
systemu online FRSE, Operatora Programu w terminie od 24.06.2019 r. do 15.09.2019 
r. 
Maksymalna wartość grantu na realizowane działania to 250 000 euro. 
Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 7 201 257 euro. 
Ogłoszony konkurs przewiduje nabór w ramach czterech komponentów: 
1. profesjonalny rozwój kadry, 
2. mobilność w szkolnictwie wyższym, 
3. współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) 
oraz 
4. współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji. 
Działania możliwe do realizacji, to m.in. 
• krótkie wyjazdy szkoleniowe dla kadry, 
• intensywne szkolenia organizowane w Polsce, 
• wymiany akademickie oraz 
• inicjatywy realizowane w partnerstwach, mające na celu poprawę jakości i 
dopasowanie oferty edukacyjnej w Polsce. 
Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i 
społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie 
stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami tj. Islandią, 



Liechtensteinem i Norwegią. Działania programowe mają wspierać rozwój kadr 
pracujących w obszarze edukacji oraz wzmacniać jakość i dostęp do wiedzy w Polsce. 
Realizowane projekty muszą być w zgodzie z celami ogólnymi programu, powinny 
także wpisywać się w cele szczegółowe komponentów oraz obszary priorytetowe 
określone dla programu. 
Więcej informacji o konkursach EOG 
Więcej informacji o konkursach EOG 
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*****Zamieszczane w NEWSLETTER-ze informacje pochodzą z oficjalnych serwisów internetowych Komisji 
Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE, KOWI, poszczególnych ministerstw, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, NCBiR oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są informacje 
pozyskiwane od instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim. 

www.ug.edu.pl 

Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami 
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