
 

Kompetencje doskonalenia procesowego z wykorzystaniem narzędzi ICT 

Perspektywa finansowa 2014-2020 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2021 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: 2 477 769,61 zł, w tym dofinansowanie z EF 2 088 264,23 zł 

Cel projektu:  
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, 

informatycznych, analitycznych i językowych w dziedzinie zarządzania procesowego wśród 

210 studentów ostatniego roku II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Ekonomia oraz 

Zarządzanie WNEiZ UMK w okresie 09.2018 – 08.2021 r. 

Planowane efekty (produkty/rezultaty): 

1. Liczba studentów, którzy podnieśli kompetencje w ramach realizowanego na Uczelni 

projektu wspartego ze środków EFS – 210 

2. Liczba osób, które podniosły kompetencje zawodowe pozwalające na zastosowanie 

metodyki Lean Six Sigma w doskonaleniu procesów – 200 

3. Liczba osób, które podniosły kompetencje informatyczne pozwalające na 

wykorzystanie narzędzi ICT w zarządzaniu procesowym – 200 

4. Liczba osób, które podniosły kompetencje językowe z zakresu zarządzania 

procesowego – 200 

5. Liczba osób, które podniosły kompetencje analityczne z zakresu zarządzania 

procesowego wykorzystywane w przedsięwzięciach optymalizujących procesy w 

organizacji – 200 

6. Liczba osób, które nabyły doświadczenie w rozwiązywaniu praktycznych problemów 

z zakresu zarządzania procesami – 200 

7. Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS – 210 

Opis projektu:  
Projekt zakłada realizację programu podnoszącego kompetencje zawodowe, komunikacyjne, 

informatyczne, analityczne i językowe w dziedzinie zarządzania procesowego wśród 210 

studentów ostatniego roku II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Ekonomia oraz 

Zarządzanie. 

Przewiduje się 3 edycje staży po 70 osób. 

Każda osoba weźmie udział w programie rozwojowym w zakresie zarządzania procesami, w 

tym w zajęciach warsztatowych i dodatkowych zadaniach praktycznych realizowanych w 

formie projektowej oraz w płatnym miesięcznym stażu. 



Grupę docelową projektu stanowi 210 studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych 

drugiego stopnia kierunku Ekonomia i Zarządzanie. 

 

Partner projektu: nie dotyczy 

Koordynator projektu: dr hab. Waldemar Glabiszewski, prof. UMK 

Opiekun projektu w DZFS:  
mgr Justyna Łaskowska  

pok.: 105  

tel.: 56 611-26-89  

fax: 56 611-49-84  

e-mail: justyna.laskowska@umk.pl 

Strona projektu 

Opis projektu na portalu Mapa Dotacji 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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