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UNICULTURE – INNOWACYJNE PODEJŚCIE SZKOLENIOWE DLA 
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DO PRACY W NOWOCZESNYM, 
ZRÓŻNICOWANYM I WIELOKULTUROWYM ŚRODOWISKU. 
 

O PROJEKCIE 

Głównym celem projektu UniCulture jest opracowanie 

innowacyjnego, holistycznego i interaktywnego podejścia do 

szkolenia kadry akademickiej z zakresu skutecznej realizacji procesu 

edukacyjnego w środowisku międzykulturowym i wielokulturowym 

(ICC). Pakiet szkoleniowy opracowany w ramach projektu obejmuje 

podręcznik dla kadry akademickiej opracowany w celu doskonalenia 

kompetencji osobistych i zawodowych związanych z pracą w 

środowisku ICC, zestaw ćwiczeń dla nauczycieli obejmujący mn. 

studia przypadków i testy odpowiadające materiałowi z podręcznika. 

Kolejnym elementem będzie manual dla trenerów, ułatwiający 

przeprowadzenie szkolenia UniCulture. 

Aktualności na temat prac nad 

podręcznikiem 

Głównym celem podręcznika jest zapewnienie podstaw 

teoretycznych potrzebnych profesorom i asystentom akademickim 

do rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych w jaki sposób 

lepiej i wydajniej pracować w zróżnicowanym i międzykulturowym 

środowisku. Podręcznik jest podzielony na 4 moduły i 19 rozdziałów, 

prezentujących kluczowe pojęcia oraz przedstawiających 

ugruntowane modele teoretyczne. Partnerzy opracowali treść 

podręcznika, która będzie wkrótce pilotowana i testowana w każdym 

kraju partnerskim. 

Aktualności na temat prac nad ćwiczeniami 

Zbiór ćwiczeń jest uzupełnieniem podręcznika i zawiera studia 

przypadków, testy odpowiadające materiałowi z podręcznika, 

przykłady i scenariusze, a także interaktywne testy, quizy i ćwiczenia 

do nauczania, oceny i samooceny. Podręcznik odzwierciedla 

strukturę Zbioru ćwiczeń (4 moduły i 19 rozdziałów), zapewniając 

praktyczne narzędzia do pracy z grupą wielokulturową. Treść 

podręcznika jest w trakcie opracowywania i zostanie poddana 

procesowi pilotażu. Zbiór dostępny będzie w języku angielskim, 

rumuńskim, bułgarskim, chorwackim i polskim. 

 

SPOTKANIA PROJEKTOWE 

Chociaż wybuch pandemii COVID-19 w Europie przyniósł zmiany dla 

nas wszystkich, zespół UniCulture pozostał w kontakcie i skupił się 

na projekcie. Wszystkie spotkania projektowe były organizowane 

online zgodnie z planem, z wykorzystaniem narzędzi do 

wideokonferencji i współpracy. 

 

 

 

ZAPEWNIANIE JAKOŚCI W SKRÓCIE 

Plan Zarządzania Jakością (QMP) opracowany w ramach projektu 

określa metodologię zapewnienia jakości, stosowane metody, a także 

obowiązki partnerów związane z osiąganiem wymaganych poziomów 

jakości w trakcie realizacji projektu. Celem oceny jakości w ramach 

projektu UniCulture jest: (1) określenie, czy cele projektu, priorytety 

i potrzeby grup docelowych są spełnione; (2) zapewnienie, że 

zarządzanie projektem jest właściwie przestrzegane, a rezultaty 

intelektualne i wydarzenia z udziałem grupy docelowej spełniają 

określone wymagania. W szczególności ocena dotyczy: wewnętrznych 

procesów projektu, rezultatów intelektualnych projektu, trwałości 

produktów projektu. 

Lider zarządzania jakością (QA) 

Proces Zarządzania Jakością w projekcie UniCulture jest prowadzony 

przez Fundację PAX Rhodopika (PAX), która ściśle współpracuje z 

koordynatorem projektu, a także wszystkimi pozostałymi partnerami 

projektu i interesariuszami. 

Wskaźniki QA 

W procesie zarządzania jakością w ramach projektu UNICULTURE 

stosowane są dwa zestawy wskaźników: 

• ilościowe (dotyczące rzeczywistych rezultatów realizacji projektu) 

• jakościowe (dotyczące jakości uzyskanych wyników i procesu). 

 

MIĘDZYNARODOWE PARTNERSTWO PROJEKTU: 

Koordynator: Transilvania University of din Brasov, Rumunia 

Partnerzy: 

• Buckinghamshire New University, UK 

• University of Zagreb, Chorwacja 

• Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej  – FRAME, PL 

• Pax Rhodopica Foundation, Bułgaria 

Pozostań w kontakcie i odwiedź stronę UNICULTURE 

Aby dowiedzieć się więcej o działaniach i wynikach projektu, odwiedź 
naszą stronę internetową, dostępną w języku angielskim, rumuńskim, 
bułgarskim, chorwackim i polskim. 

www.uniculture.unitbv.ro  

DOŁĄCZ DO NAS   

www.facebook.com/UNICULTUREproject/ 

 

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja 
odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja 
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 
umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. 

 

 

Zima 2020  

 Czy pracujesz w środowisku wielokulturowym, gdzie spotykają się różne kultury (ICC)?  

 Uczysz studentów z różnych środowisk kulturowych i grup etnicznych?  

 Chcesz wiedzieć więcej na temat pracy pedagogicznej w nowoczesnym, zróżnicowanym i 

wielokulturowym środowisku edukacyjnym? 

Jeśli Twoja odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „tak”, to projekt UNICULTURE jest 

dla Ciebie! 

 

 

http://www.uniculture.unitbv.ro/
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