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Opis projekta:
TrainESEE v.2 je projekt jačanja kapaciteta usmjeren na šest sveučilišta Istočne i Jugoistočne
Europe, posebno na poboljšanje određenih generičkih vještina, sukladno nedostacima
kurikuluma utvrđenima tijekom provedbe pilota ESEE S – Train ESEE (2017.‐ 2018.). Predviđeno
trajanje projekta je 2 godine, tijekom kojih će se ‐ u obliku akceleracijskih programa ‐ razviti,
pripremiti i provesti četiri obrazovna modula: Metodologija podučavanja, Razvoj i upravljanje
projektima, Inovacijski i poduzetnički modul te modul Znanost i poslovanje (S2B). Svako od šest
RIS sveučilišta će u okviru projekta sudjelovati u pripremi akceleracijskih programa.
Predviđena provedba navedenih programa predviđena je u kontinuitetu tijekom 3 godine
nakon njihovog uvođenja, povećavajući postotak educiranog akademskog osoblja na >50%
unutar svakog od uključenih sveučilišta.
Cilj i opseg projekta:
Cilj projekta jest ostvariti višestruke koristi za korisnike tj. sveučilišta i akademsko
osoblje/suradnike/predavače na studijskim programima vezanima za sektor mineralnih sirovina
te studente upisane na iste programe iz relevantnog industrijskog sektora unutar regije Istočne
i Jugoistočne Europe (ESEE), kao krajnje korisnike.
Kao posljedica uvedenog poboljšanog kurikuluma, projekt će rezultirati unaprjeđenjem statusa
i mogućnosti zapošljavanja studenata koji završe programe sveučilišta uključenih u projekt.
Predviđa se kako će kratkoročno, tijekom trajanja provedbe projekta, oko 240 studenata
ostvariti korist od 140 poboljšanih kolegija vezanih za sektor mineralnih sirovina, prvenstveno
kroz povećanje razine njihove inovativnosti i poduzetničkih vještina.
U smislu koristi koje će ostvariti sama sveučilišta, očekuje se kako će porasti broj projektnih
prijedloga podnesenih u svrhu dodjele nacionalnog/međunarodnog financiranja te postupno i
dugoročno poboljšanje općeg ranga pojedinih sveučilišta uključenih u projekt.
Projektne aktivnosti:
Ciljevi će se postići provedbom sljedećih projektnih aktivnosti:
1) izradom SWOT analize kurikuluma šest sveučilišta (usmjerenih na sektor mineralnih
sirovina), iz šest RIS ESEE zemalja;
2) razvojem četiri prenosiva modula generičkih vještina za RIS ESEE akademsko osoblje, iz
područja: Metodologija podučavanja, Razvoj i upravljanje projektima, Inovacije i
poduzetništvo te Znanost i poslovanje (S2B);

3) održavanjem četiri modularna treninga u obliku radionica za akademsko
osoblje/suradnike sa šest RIS ESEE sveučilišta, planiranih u Krakowu, Košicama, Miskolcu
te odabranom sveučilištu iz ESEE regije;
4) uspostavom samoodrživih akceleracijskih programa unutar svakog od šest uključenih
RIS sveučilišta;
5) diseminacijom četiri razvijena TrainESEE modula, u svrhu njihovog iskorištavanja od
strane drugih dionika iz sektora obrazovanja u RIS ESEE zemljama;
6) izgradnjom nove obrazovne mreže suradnje između različitih RIS ESEE sveučilišta, kao i
drugih sveučilišta te istraživačkih organizacija, čime će se doprinijeti jačanju,
obrazovanju i konsolidaciji obrazovne i znanstvene zajednice Istočne i Jugoistočne
Europe.

