
 
 

Kompetencje ICT dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i 

Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
Nazwa skrócona projektu: Kompetencje ICT 
 

Perspektywa finansowa 2014-2020 

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2016 r. - 31.03.2019 r. 

 

Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

 

Całkowita wartość projektu: 3 195 769,50 zł, w tym: 

a) dofinansowanie ze środków europejskich (EFS 84,28%): 2 693 394,53 zł, 

b) dofinansowanie ze środków dotacji celowej (BP 12,72%):  406 501,87 zł, 

c) wkład własny (3,00%): 95 873,10 zł 

 

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-K109/15 

 

Cele projektu: 
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, 

informatycznych, w zakresie przedsiębiorczości, analitycznych w dziedzinie Zarządzania 

Procesowego i Zarządzania Projektami u 210 (160 kobiet/50 mężczyzn) studentów studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, 

Zarządzanie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. 

 

Grupa docelowa: 

210 studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia 

kierunku EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ oraz ZARZĄDZANIE WNEiZ 

UMK 

 

Opis projektu: 

W ramach projektu 210 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK 

podniesie kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy poprzez realizację 

szkoleń certyfikowanych, zajęć warsztatowych, zadań praktycznych w formie projektowej, 

wizyt studyjnych wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego 

kształcenia i/lub zatrudniania absolwentów. 

 

Planowane efekty (produkty/rezultaty): 
1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni – 210 osób 

2. Odsetek absolwentów uczelni objętych wsparciem w projekcie, którzy kontynuowali 

kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 40% 

https://www.umk.pl/pracownicy/fundusze/projekty/PO_WER/kompetencje-ICT/
https://www.umk.pl/pracownicy/fundusze/projekty/PO_WER/kompetencje-ICT/


3. Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach 

kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 210 osób 

 

Partner projektu: Centrum Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. 

 

Koordynator projektu: dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK 

pok.: 36A 

tel.: 56 611-46-35 

e-mail: mz@umk.pl 

 

Osoba do kontaktu: dr hab. Waldemar Glabiszewski, prof. UMK 

pok.: 33a 

tel.: 56 611-48-91 

e-mail: waldemar.glabiszewski@umk.pl 

 

Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi 

ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń 
Opiekun projektu: mgr Justyna Łaskowska 

tel.: 56 611-49-84 

fax: 56 611-49-84 

e-mail: justyna.laskowska@umk.pl, bzfs@umk.pl 

 

Opis projektu na portalu Mapa Dotacji: http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7285057 

 

 

Strona projektu: https://www.econ.umk.pl/student/rozwoj-i-kariera/kursy-i-

szkolenia/projekt-kompetencje-ict/ 

 

 

 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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