
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU  

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  

W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ  

 

Fundusz/ 

Program 
Tytuł projektu Krótki opis projektu 

Wartość 

projektu 

(PLN) 

Kwota 

dofinansowania 

(PLN) 

Stopień 

zaawansowania 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

 

Geocentrum Doskonałości 

- autorski program 

dostosowywania studentów 

Wydziału Nauk 

Geograficznych i 

Geologicznych UAM do 

współczesnych wymagań 

rynku pracy 

 

 

 

Celem głównym projektu jest ułatwienie studentom dwóch 

ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I, II stopnia na 

Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

wejścia na rynek pracy poprzez rozwój i wyposażenie ich 

w kompetencje oczekiwane przez pracodawców. 

 

Więcej informacji na stronie: 

www.geocentrum.home.amu.edu.pl 

3 842 131,83 zł 3 726 867,88 zł 
Projekt  

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

 

Laboratorium 

kompetencji 

zawodowych - program 

przygotowania 

studentów Wydziału 

Nauk Społecznych 

wchodzących na rynek 

pracy do potrzeb 

gospodarki i 

społeczeństwa 

 

Celem głównym projektu jest ułatwienie studentom 

ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I, II 

stopnia i jednolitych studiów magisterskich Wydziału 

Nauk Społecznych UAM w Poznaniu wejścia na rynek 

pracy poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje 

oczekiwane przez pracodawców. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.uampsych-lkz.home.amu.edu.pl 

 

1 689 405,02 zł 1 638 722,87 zł 
Projekt  

w trakcie 

realizacji 



Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

AWANS 

KOMPETENCYJNY- 

innowacyjne 

kompetencje geografa 

na współczesnym rynku 

pracy: wysokiej jakości 

program stażowy dla 

studentów nauk o Ziemi 

na WNGiG UAM 

Celem projektu jest wyposażenie studentów dwóch 

ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II na 

Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych na 

kierunkach Geoinformacja, Geografia i Zarządzanie 

Środowiskiem w kompetencje odpowiadające potrzebom 

pracodawców i ułatwiające im wejście na rynek pracy. 

 

Więcej informacji na stronie: 

www.awans.home.amu.edu.pl 

 

 

2 227 711,00 zł 2 064 022,60 zł 
Projekt  

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

DOBRY START: 

wysokiej jakości 

program stażowy dla 

studentów Katedry 

Turystyki WNGiG 

UAM 

 

Celem projektu jest wyposażenie studentów dwóch 

ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia 

na kierunku Turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk 

Geograficznych i Geologicznych UAM w kompetencje 

odpowiadające potrzebom pracodawców branży 

turystycznej i ułatwiające im wejście na rynek pracy. 

 

Więcej informacji na stronie: 

www.turystyka.amu.edu.pl 

  

 

1 603 896,00 zł 1 488 950,12 zł 
Projekt  

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

GEOLOG - strategiczny 

zawód dla rozwoju 

gospodarki: wysokiej 

jakości program 

stażowy dla studentów 

Instytutu Geologii UAM 

 

 

 

Celem projektu jest wyposażenie studentów dwóch 

ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia w 

Instytucie Geologii na Wydziale Nauk Geograficznych i 

Geologicznych UAM w kompetencje odpowiadające 

potrzebom pracodawców z branży geologicznej i 

ułatwiające im wejście na rynek pracy. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.geolog.home.amu.edu.pl 

 

 

972 937,50 zł 904 831,50 zł 
Projekt  

w trakcie 

realizacji 



Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

KIERUNEK PRACA: 

wysokiej jakości 

program stażowy dla 

studentów kierunku 

praktycznego 

Gospodarka 

Przestrzenna UAM 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentom 

studiującym na semestrach V i VI z kierunku studiów 

inżynierskich Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk 

Geograficznych i Geologicznych UAM w zakresie 

planowania strategicznego i przestrzennego 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i 

społeczeństwa. 

 

Więcej informacji na stronie: 

www.kierunekpraca.home.amu.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

938 500,00 zł 

 

 

 

 

 

 

872 805,00 zł 

 

 

 

 

 

Projekt  

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

Od teorii do praktyki z 

Wydz. Biologii UAM: 

staże zawodowe dla 

specjalności 

nauczycielskiej w 

środowisku 

pozaszkolnym. 

Celem projektu jest wyposażenie studentów biologii na 

Wydziale Biologii UAM w kompetencje dostosowane do 

rynku pracy poprzez udział studentów w stażach 

zawodowych. 

 

 

Więcej informacji na stronie: 

www.biurowb.home.amu.edu.pl 

256 642,78 zł 248 778,49 zł 
Projekt  

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

POMOST NA RYNEK 

PRACY II: wysokiej 

jakości program 

stażowy Wydziału Nauk 

Politycznych i 

Dziennikarstwa UAM w 

Poznaniu 

 

Celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy 

studentom realizującym dwa ostatnie semestry studiów 

stacjonarnych I i II stopnia na 5 kierunkach Wydziału 

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM poprzez 

wyposażenie ich w kompetencje oczekiwane przez 

pracodawców z sektorów prywatnego i publicznego 

 

 

Więcej informacji na stronie: 

www.pomostnarynekpracy.pl 

 

 

3 006 502,50 zł 2 785 589,90 zł 
Projekt 

zakończony 



Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

 

Studencki staż 

zawodowy startem do 

kariery - wzrost 

konkurencyjności 

absolwenta Wydziału 

Biologii UAM na rynku 

pracy 

 

Celem projektu jest wyposażenie studentów III roku 

studiów I stopnia oraz II roku studiów II stopnia 

kierunków Ochrona środowiska, Biotechnologia oraz 

Biologia prowadzonych na Wydziale Biologii UAM w 

kompetencje dostosowane do rynku pracy poprzez udział 

w stażach zawodowych.  

 

Więcej informacji na stronie: 

www.biurowb.home.amu.edu.pl 

 

2 452 165,93 zł 2 378 600,93 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

"Laboratorium 

innowacji społecznych" 

Celem projektu jest ułatwienie studentom studiów 

stacjonarnych Wydziału Nauk Politycznych i 

Dziennikarstwa wejścia na rynek pracy poprzez 

wyposażenie i wzmacnianie ich kompetencji 

oczekiwanych przez pracodawców. 

 

Więcej informacji na stronie: 

 www.projektlis.amu.edu.pl 

596 250,00 zł 578 350,00 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

"Wyższe kompetencje - 

większa szansa na rynku 

pracy. Program rozwoju 

kompetencji studentów 

Wydziału Biologii 

Uniwersytetu im. A. 

Mickiewicza w 

Poznaniu" 

 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i 

kwalifikacji (zawodowych, kognitywnych, 

komunikacyjnych) dla studentów studiów stacjonarnych 

oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy, 

poprzez realizację szkoleń, zajęć, wizyt studyjnych, 

wdrażania w ramach programu rozwoju kompetencji. 

 

Więcej informacji na stronie: 

www.biurowb.home.amu.edu.pl 

 

 

 

 

1 015 121,16 zł 

 

 

 

984 667,53 zł 

 

Projekt 

w trakcie 

realizacji 



Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

"Humaniści - 

profesjonaliści. Program 

rozwoju kompetencji 

studiów Wydziału 

Historycznego UAM" 

Celem głównym projektu jest podniesienie i dostosowanie 

kompetencji osób kształcących się na Wydziale 

Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.power.amu.edu.pl 

1 073 140,12 zł 1 034 006,68 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

 

"FIZ_up! Centrum 

Kompetencji na 

Wydziale Fizyki 

Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w 

Poznaniu" 

 

Celem projektu Fiz_up! Jest przygotowanie w okresie 

01.11.2016 do 31.10.2018 180 studentów z Wydziału 

Fizyki do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój 

kompetencji i wyposażanie w kwalifikacje oczekiwane 

przez pracodawców.  

 

Więcej informacji na stronie:  

www.fizup.home.amu.edu.pl 

 

1 168 706,40 zł 

 

1 130 926,40 zł 

 

 

Projekt 

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

"ReadyToWork - 

projekt doskonalenia 

kompetencji studentów 

Wydziału Matematyki i 

Informatyki UAM" 

 

 

Celem projektu jest przygotowanie w okresie 01.11.2016 

do 30.09.2019 444 studentów studiujących stacjonarnie na 

Wydziale Matematyki i Informatyki do wejścia na rynek 

pracy, poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje i 

kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.readytowork.wmi.amu.edu.pl 

 

 

 

1 864 912,80 zł 1 808 965,41 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 



 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

 

"PROGRES - 

innowacyjne 

specjalności 

odpowiadające 

wyzwaniom nauki i 

praktyki" 

Celem głównym projektu jest wyposażenie studentów 

kierunku Geoinformacja z Wydziału Nauk 

Geograficznych i Geologicznych oraz Bezpieczeństwo 

Narodowe z Wydziału Nauk Politycznych i 

Dziennikarstwa w kompetencje odpowiadające potrzebom 

rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. W ramach 

projektu zostaną uruchomione nowe specjalności, tj. 

GEOINFORMATYKA i INFRASTRUKTURA 

KRYTYCZNA na kierunku Geoinformacja (WNGiG) 

oraz specjalność INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA na 

kierunku Bezpieczeństwo narodowe (WNPiD) na studiach 

II stopnia w latach akademickich 2017/18 i 2018/19 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wngig.amu.edu.pl 

 

513 066,25 zł 

 

484 013,25 zł 

Projekt 

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

 

"PALEOEKOLOGIA I 

EKOLOGIA MIASTA 

kierunkami rozwoju 

specjalistycznych kadr 

przygotowanych do 

monitorowania 

środowiska i wdrażania 

rozwiązań przyjaznych 

człowiekowi” 

Celem głównym projektu jest wyposażenie 30 osób 

będących studentami studiów stacjonarnych o profilu 

ogólnoakademickim w kompetencje odpowiadające 

potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. W 

ramach projektu zostaną uruchomione nowe specjalności, 

tj. PALEOEKOLOGIA na kierunku Geografia na studiach 

II stopnia oraz specjalność EKOLOGIA MIASTA na 

kierunku Geografia na studiach I stopnia. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wngig.amu.edu.pl 

 

 

630 696,81zł 

 

 

599 849,36 zł 

 

 

Projekt 

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

Działanie 3.1 

"Zintegrowane 

Planowanie Rozwoju - 

kuźnia kadr dla sektora 

kreującego politykę 

rozwoju" 

Celem głównym projektu jest wyposażenie 55 osób 

będących studentami na WNGiG UAM w kompetencje 

odpowiadające potrzebom rynku pracy, gospodarki i 

społeczeństwa. W ramach projektu zostanie uruchomiony 

nowy kierunek studiów inżynierskich I stopnia - 

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU w trybie 

stacjonarnym i niestacjonarnym na WNGiG. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wngig.amu.edu.pl 

 

1 195 788,00 zł 
1 152 288,00 zł 

Projekt 

w trakcie 

realizacji 



Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

 

"Engineering studies in 

IT - 

umiędzynarodowiony 

program studiów 

prowadzonych przez 

Wydział Matematyki i 

Informatyki UAM w 

Poznaniu" 

 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności 

studentom (Polacy + cudzoziemcy) międzynarodowych 

programów kształcenia na Wydziale Matematyki i 

Informatyki UAM dostępności nowego 

międzynarodowego programu studiów. W ramach 

projektu zostanie udostępniony dla studentów I stopnia na 

kierunku Informatyka na WMiI nowy międzynarodowy 

program studiów - Engineering studies in IT. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wmi.amu.edu.pl 

1 549 133,76 zł 

 

1 499 479,14 zł 

 

Projekt 

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

 

MPK - Dziennikarstowo 

i Komunikacja 

Społeczna 

Celem głównym projektu jest rozszerzenie i wzbogacenie 

oferty dydaktycznej UAM poprzez realizację programu 

kształcenia w języku angielskim na kierunku 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, opartego na 

zakresie merytorycznym programu funkcjonującego i 

realizowanego w trybie stacjonarnym na WNPiD UAM 

oraz dostosowanie go do wymogów współpracy 

międzynarodowej w tym zastosowanie rozwiązań 

przyjętych w ośrodkach zagranicznych. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wnpid.amu.edu.pl 

1 077 504,00 zł 1 045 177,00 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

Chemistry - przyszłość 

międzynarodowego 

rozowju polskiej branży 

chemicznej 

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie 30 osobom 

(Polakom i cudzoziemcom) będących studentami studiów 

stacjonarnych II stopnia na kierunku Chemistry na 

Wydziale Chemii UAM dostępności nowego 

międzynarodowego programu studiów. Studenci nabędą 

umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku 

chemicznym. W ramach projektu zostanie utworzony 

nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia - 

CHEMISTRY na WCh. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.chemistry.home.amu.edu.pl 

1 160 857,20 zł 1 126 031,48 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 



 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

 

Academy of Good 

Governance and Civil 

Society - nowy 

miedzynarodowy 

program studiów na 

WNPiD UAM 

 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności 

międzynarodowych programów kształcenia na Wydziale 

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W ramach 

projektu zostanie utworzony nowy kierunek studiów II 

stopnia - ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM W JĘZ. ANG. 

Specjalność: Good Governance and Civil Society na 

WNPiD. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wnpid.amu.edu.pl 

 

 

706 662,50 zł 

 

 

 

685 462,50 zł 

 

 

 

Projekt 

w trakcie 

realizacji 

 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 4.1 

Model Science Shop na 

Wydziale Nauk 

Politycznych i 

Dziennikarstwa UAM 

 

Celem głównym projektu jest przetestowanie i 

wprowadzenie do praktyki UAM innowacyjnego modelu 

przygotowania wdrożeniowych prac dyplomowych 

nakierowanego na zdobycie praktycznej wiedzy i 

ułatwienie absolwentom wejścia na rynek pracy. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wnpid.amu.edu.pl 

 

 

557 061,87 zł 

 

 

540 312,37 

 

 

Projekt 

w trakcie 

realizacji 

 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

Cool-Tour. Młodzi 

badacze regionu 2.0 

 

Celem projektu jest stworzenie przez pracowników 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej innowacyjnego, 

opartego na edukowaniu poprzez osobiste doświadczenie, 

programu zająć poświęconych geografii kulturowej 

regionu - jego kulturze i językowi - i przeprowadzanie ich 

z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

poznańskiego 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wfpik.amu.edu.pl 

 

 

220 375,00 zł 

 

213 763,75 zł 

 

Projekt 

w trakcie 

realizacji 



 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

 Efektywne uczenie się 

języka angielskiego 

kluczem do lepszej 

komunikacji. 

Wielowymiarowy kurs 

języka angielskiego dla 

uczniów szkół 

gimnazjalnych jako 

forma realizacji III misji 

Uczelni 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczestników 

projektu w obszarach komunikowania się, współpracy, 

kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów w 

zakresie języka angielskiego poprzez stworzenie i 

przeprowadzenie na Wydziale Anglistyki UAM modułów 

zajęć. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wa.amu.edu.pl 

135 180,00 zł 129 420,00 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.4 

 

ZCPK: 

ZINTEGROWANE 

CENTRUM 

PODNOSZENIA 

KOMPETENCJI - 

program podnoszenia 

kompetencji 

dydaktycznych kadry 

Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w 

Poznaniu 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 

dydaktycznych 220 osób, stanowiących kadrę 

dydaktyczną 6 Wydziałów UAM, w ramach zmian 

organizacyjnych na Uczelni. 

 

 1 007 520,00 zł 971 190,00 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.4 

Nowoczesna dydaktyka 

dla efektywnej edukacji 

na Wydziale 

Historycznym UAM 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 

dydaktycznych pracowników kadry dydaktycznej 

Wydziału Historycznego UAM w zakresie innowacyjnych 

umiejętności dydaktycznych, umiejętności 

informatycznych w tym posługiwania się profesjonalnymi 

bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, 

prowadzenia dydaktyki w j. obcym oraz zarządzania 

informacją. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wydzial.historyczny.amu.edu.pl 

 

524 848,80 zł 

 

508 336,80 zł 

 

Projekt 

w trakcie 

realizacji 



 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.2 

 

Interdyscyplinarne 

studia doktoranckie 

Wydziału Biologii UAM 

drogą do doskonałości 

naukowej 

 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i 

efektywności kształcenia na studiach III stopnia Wydziału 

Biologii UAM poprzez wdrożenie wysokiej jakości 

nowego interdyscyplinarnego programu stacjonarnych 

studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym (w j. 

ang.) w zakresie biologii, biotechnologii, biochemii, 

ekologii i ochrony środowiska. 

 

Więcej informacji na stronie: 

www.biurowb.home.amu.edu.pl 

 

 

 

 

1 878 747,11 zł 

 

 

 

 

1 822 384,69 zł 

 

 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.2 

 

ChemInter - wysokiej 

jakości międzynarodowy 

i interdyscyplinarny 

program studiów 

doktoranckich 

realizowany na 

Wydziale Chemii 

Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w 

Poznaniu 

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie w okresie 

01.7.2017-30.06.2022, 25 os. będących doktorantami 4-

letnich stacjonarnych studiów III stopnia dostępności 

nowego interdyscyplinarnego i międzynarodowego 

programu studiów doktoranckich. W wyniku jego 

realizacji doktoranci będą mieć możliwość poznania 

nowych światowych trendów, teorii i metod badawczych. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.chemia.amu.edu.pl 

3 374 792,87 zł 3 273 549,08 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.2 

Środowiskowe 

interdyscyplinarne 

studia doktoranckie w 

zakresie nanotechnologii 

 

Celem projektu jest utworzenie i realizacja nowego 

interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich w 

zakresie nanotechnologii. Program będzie realizowany 

przez Wydział Fizyki, Wydział Chemii, Centrum 

Nanobiomedyczne UAM i ma na celu rozwój kompetencji 

badawczych oraz miękkich studentów studiów 

doktoranckich. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.cnbm.amu.edu.pl 

 

 

 

 

 

2 475 777,50 zł 

 

 

 

2 401 477,50 zł 

 

 

 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 



Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.2 

GEO+: wysokiej jakości 

interdyscyplinarny 

program studiów 

doktoranckich 

realizowany na 

Wydziale nauk 

Geograficznych i 

Geologicznych 

Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w 

Poznaniu 

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie w okresie 

01.9.2017-31.08.2022, 10 os. będących studentami 4-

letnich stacjonarnych studiów III stopnia dostępności 

nowego interdyscyplinarnego programu studiów 

doktoranckich o zasięgu międzynarodowym. W wyniku 

jego realizacji doktoranci będą mieć możliwość pracy z 

najlepszymi specjalistami, wymiany doświadczeń, 

poznania najnowocześniejszych światowych trendów, 

teorii i metod badawczych. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wngig.amu.edu.pl 

 

1 349 651,59 zł 1 309 162,04 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji  

 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

 

POMOST NA RYNEK 

PRACY III: wysokiej 

jakości program 

stażowy Wydziału Nauk 

Politycznych i 

Dziennikarstwa UAM w 

Poznaniu 

Celem projektu jest wyposażenie studentów studiujących 

na dwóch ostatnich semestrach studiów stacjonarnych I i 

II stopnia w roku akademickim 2017/18 oraz 2018/19 

Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w 

kompetencje odpowiadające potrzebom gospodarki i 

społeczeństwa oraz ułatwiające wejście na rynek pracy. 

 

 

Więcej informacji na stronie: 

www.pomostnarynekpracy.pl 

8 210 727,36 zł 7 964 405,53 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

Cz@s na staż! Program 

wysokiej jakości staży 

dla studentów Wydziału 

Matematyki i 

Informatyki UAM w 

Poznaniu 

Celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy 

studentom Wydziału Matematyki i Informatyki 

realizującym w latach akademickich 2017/18 i 2018/19 

czwarty semestr stacjonarnych studiów I stopnia na 

kierunku matematyka oraz informatyka poprzez 

wyposażenie ich w kompetencje odpowiadające 

potrzebom gospodarki i rynku pracy. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wmi.amu.edu.pl 

 

1 845 196,80 zł 1 789 840,89 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 



 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

GEOLOG II - 

strategiczny zawód dla 

rozwoju gospodarki: 

wysokiej jakości 

program stażowy dla 

studentów Instytutu 

Geologii UAM 

Celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy 

studentom Wydziału Nauk Geograficznych i 

Geologicznych, poprzez wyposażenie ich w okresie III 

2018 r. – II 2020 r. w kompetencje odpowiadające 

potrzebom gospodarki i pracodawców z branży 

geologicznej, ułatwiające im wejście na rynek pracy. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wngig.amu.edu.pl 

 

1 018 181,00 zł 987 635,57 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

KIERUNEK PRACA II: 

wysokiej jakości 

program stażowy dla 

studentów kierunku 

praktycznego 

Gospodarka 

Przestrzenna UAM 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów 

Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w 

okresie XI 2017 r. – X 2019 r. w zakresie planowania 

strategicznego i przestrzennego odpowiadających 

potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wngig.amu.edu.pl 

 

2 086 392,00 zł 2 023 800,24 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

DOBRY START II: 

wysokiej jakości 

program stażowy dla 

studentów Katedry 

Turystyki WNGiG 

UAM 

Celem projektu jest wyposażenie w okresie II 2018 r. – X 

2019 r. studentów dwóch ostatnich semestrów studiów 

stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Turystyka i 

Rekreacja Wydziału Nauk Geograficznych i 

Geologicznych w kompetencje odpowiadające potrzebom 

gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.  

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wngig.amu.edu.pl 

 

1 719 158,40 zł 1 667 583,64 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 



 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

AWANS 

GEOINFORMACYJNY 

- innowacyjne 

kompetencje specjalisty 

geoinfromacji na 

współczesnym rynku 

pracy 

Celem projektu jest realizacja staży dla studentów dwóch 

ostatnich semestrów stacjonarnych studiów I i II stopnia 

na kierunku Geoinformacja na Wydziale Nauk 

Geograficznych i Geologicznych, w trakcie których będą 

mogli zdobyć doświadczenie zawodowe, rozwijać 

kompetencje interpersonalne oraz zastosować nabytą 

wiedzę specjalistyczną w praktyce. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wngig.amu.edu.pl 

 

1 032 810,50 zł 1 001 826,17 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

Rozwiń skrzydła - 

innowacyjne 

kompetencje geografa 

na współczesnym rynku 

pracy 

Celem projektu jest wyposażenie studentów dwóch 

ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia 

na kierunku Geografia i Zarządzanie Środowiskiem na 

Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych u progu 

wejścia na rynek pracy w kompetencje odpowiadające 

potrzebom pracodawców i ułatwiające studentom 

zawodowy start. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wngig.amu.edu.pl 

 

1 874 802,00 zł 1 818 557,93 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

Z SIŁĄ I MOCĄ NA 

RYNEK PRACY!: 

wysokiej jakości 

program stażowy 

realizowany dla 

studentów Wydziału 

Fizyki UAM w Poznaniu 

Celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy 

studentom Wydziału Fizyki, realizujących w latach 

akademickich 2017/18 i 2018/19 dwa ostatnie semestry 

studiów stacjonarnych I i II stopnia poprzez wyposażenie 

ich w kompetencje odpowiadające potrzebom gospodarki. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.fizyka.amu.edu.pl 

 

 

2 833 474,88 zł 2 748 470,63 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 



Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

PRZETESTUJ RYNEK 

PRACY! - wysokiej 

jakości program 

stażowy dla studentów 

Instytutu Psychologii 

Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w 

Poznaniu 

Celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy 

studentom Instytutu Psychologii Wydziału Nauk 

Społecznych UAM realizujący w latach 2017/18 i 2018/19 

dwa ostatnie semestry stacjonarnych jednolitych studiów 

magisterskich na kierunkach Psychologia oraz 

Kognitywistyka poprzez wyposażenie ich w kompetencje 

odpowiadające potrzebom gospodarki i rynku pracy. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.fizyka.amu.edu.pl 

 

2 177 628,96 zł 2 112 300,09 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

Bądź konkurencyjny na 

rynku pracy - wysokiej 

jakości programy 

stażowe dla studentów 

Wydziału Biologii UAM 

w Poznaniu 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i 

społeczeństwa u studentów studiów stacjonarnych 

Wydziału Biologii poprzez udział w wysokiej jakości 

programach  stażowych 

 

Więcej informacji na stronie: 

www.biurowb.home.amu.edu.pl 

3 100 050,63 zł 3 007 049,11 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.1 

 

 

AMU-Staże 

Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy 

Wydziału Neofilologii UAM z otoczeniem gospodarczym 

w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów 

kształcenia w postaci stażu. 

 

Więcej informacji na stronie:  

www.wn.amu.edu.pl 

467 512,50 zł 453 486,50 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 



Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 

2.10 

Wsparcie kadry JST w 

zarządzaniu oświatą w 

województwie 

wielkopolskim, 

ukierunkowane na 

rozwój szkół i 

kompetencji kluczowych 

uczniów 

Celem projektu jest zwiększenie, do 31.08.2018 roku, 

kompetencji 325 przedstawicieli kadry kierowniczej  

i pracowników systemu oświaty ze 107 

wielkopolskich JST w obszarze podnoszenia jakości usług 

oświatowych i wspomagania szkół w zakresie kompetencji 

kluczowych uczniów. 

 

Więcej informacji na stronie: 

www.wsparciekadryjst.pl 

1589794,88 zł 1526254,90 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Program 

Operacyjny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

 

Działanie 3.5 

UNIWERSYTET 

JUTRA - zintegrowany 

program rozwoju 

Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w 

Poznaniu 

Celem głównym projektu jest modernizacja oferty 

edukacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu (UAM) i dostosowanie jej do wymogów 

rynku pracy oraz umożliwienie prowadzenia dydaktyki 

zgodnej z najnowszymi osiągnięciami nauki. 

 

Więcej informacji na stronie: 

38766953,96 zł  37603945,34 zł 
Projekt 

w trakcie 

realizacji 

 

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 



 

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014+ 

Fundusz/ 

Program 
Tytuł projektu Krótki opis projektu 

Wartość 

projektu 

(PLN) 

Kwota 

dofinansowania 

(PLN) 

Stopień 

zaawansowania 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Wielkopolski 

Regionalny 

Program 

Operacyjny  

 

Działanie 

4.4.2 

Kultura 

przedsiębiorczości dla 

mieszkańców 

Wielkopolski  

 

 

Projekt zakłada realizację 1 wydarzenia kulturalnego 

"KULTURA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA 

MIESZKAŃCÓW WIELKOPOLSKI" w każdym roku 

trwania projektu, a zatem efektem rzeczowym będą 2 

eventy realizowane na terenie miasta Poznania, w okresie 

01.02.2016-30.06.2017 

Celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i 

rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez szerzenie wśród 

mieszkańców Wielkopolski, a zwłaszcza wśród 

młodzieży, wiedzy o postawach organiczników: Emilii 

Sczanieckiej, Karola Marcinkowskiego, Dezyderego 

Chłapowskiego oraz upowszechnianie podobnych postaw 

przedsiębiorczych wśród młodych ludzi z Wielkopolski. 

Efektem tych działań będzie zwiększona atrakcyjność 

obiektów kultury (np. Collegium Minus UAM) poprzez 

organizację w nich wydarzeń o charakterze kulturalnym 

wnoszących trwały wkład do zachowania dziedzictwa 

kulturowego regionu. 

 

Projekt zakłada realizację następujących zadań: 

I. Cykliczne produkcje audiowizualne „MOTYWATOR 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” (10 odcinków) 

II. Konkurs „ŚLADAMI ORGANICZNIKÓW” na 

fotografie nawiązujące do dziedzictwa historycznego 

pracy organicznej oraz wystawa pokonkursowa (2 

edycje) 

III. Budowa i obsługa strony internetowej "KULTURA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" 

IV. Wykłady otwarte „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – 

NAUKA – KULTURA” (4 wykłady) 

V. Event interaktywny "BĄDŹ JAK STEVE JOBS, 

CZYLI Z UCZELNI DO BIZNESU" (2 eventy) 

500 000,00 zł 250 000,00 zł 
Projekt  

w trakcie 

realizacji 



VI. Organizacja konkursu i gali „MŁODZI 

ORGANICZNICY XXI WIEKU” (2 gale) 

 

Projekt realizowany przez biuro prasowe UAM 

 

Projekt partnerski. 

 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Wielkopolski 

Regionalny 

Program 

Operacyjny  

 

Działanie 8.2 

Stawiam na rozwój – 

wzrost  umiejętności 

TIK wzmocnieniem 

pozycji osób dorosłych, 

szczególnie w wieku 50+, 

na rynku pracy w 

powiecie pilskim 

 

Celem projektu jest uzyskanie w 2016 r. kwalifikacji i/lub 

wzrostu kompetencji informatycznych i informacyjnych 

poprzez zwiększanie stopnia oraz poprawę umiejętności w 

zakresie TIK przez 288 osób dorosłych (140 kobiet /148 

mężczyzn) w tym 144 w wieku 50+, 12 osób 

niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego ( w tym 8 

gmin- obszar wiejski) znajdujących się w trudnej sytuacji 

na rynku pracy w wyniku udziału w modułowym systemie 

szkole ń realizowanym w ramach 5 obszarów, 21 

kompetencji DIGCOMP na poziomie zaawansowanym A i 

średniozaawansowanym B, uwzględniających specyfikę 

grup wiekowych i charakterystyczne dla nich deficyty, 

zgodnie z indywidualnie zbadanymi potrzebami, 

zakończonych nabyciem kompetencji i uzyskaniem 

kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem egzaminu 

zewnętrznego po przeprowadzonej procedurze 

walidacyjnej. 

 

Projekt realizowany przez Wydział Studiów 

Edukacyjnych 

 

Projekt partnerski. 

816 546,13 zł 

731 905,27zł (w 

tym dla UAM 

238 898,07 zł) 

Projekt  

w trakcie 

realizacji 



Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

Wielkopolski 

Regionalny 

Program 

Operacyjny  

 

Działanie 

8.3.2 

System wsparcia 

kompetencji 

zawodowych dla 

wielkopolskiego rynku 

pracy 

 

Celem projektu, zgodnie z metodyką SMART jest 

Podniesienie do końca V.2018 kwalifikacji zawodowych i 

ich certyfikacja u 410 dorosłych mieszkańców woj. 

wielkopolskiego (w tym min. 58% kobiet, 10% 

bezrobotnych i 15% osób z niepełnosprawnością) poprzez 

realizację certyfikowanych kursów zawodowych. Proj. jest 

skierowany do gr. docelowych z obszaru woj. 

wielkopolskiego (w przypadku os. fizycznych - uczą się, 

pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. 

wielkopolskiego w rozumieniu przepisów KC, natomiast 

w przypadku os. bezdomnych, przebywają one na tym 

obszarze). Zgodnie z regulaminem konkursu proj. jest 

skierowany do os. dorosłych w wieku aktywności 

zawodowej, w szczególności w wieku 25-64 lat (głównie 

o niskich kompetencjach i kwalifikacjach i/lub 50+) 

zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia 

kwalifikacji. Działania w projekcie obejmują różnorodne, 

certyfikowane kursy zawodowe zgodne z 

zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach 

zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale 

rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego 

regionu (w ramach smart specialisation). 

 

Projekt realizowany przez Wydział Prawa i Administracji. 

 

Projekt partnerski. 

 

1862226,00 zł 

1 676 003,40 zł 

( w tym dla 

UAM 93 240,00 

zł) 

Projekt  

w trakcie 

realizacji 

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 


