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O projekcie MLL
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Rozwój nowoczesnych łańcuchów dostaw wymaga od pracowników szeregu
kompetencji. Często kompetencje te wykraczają poza kompetencje
techniczne i zawodowe (z logistycznego punktu widzenia).

Punktem odniesienia dla kompetencji, jakie powinni posiadać pracownicy
logistyki, jest macierz opracowana przez Europejskie Towarzystwo
Logistyczne. Standardy kwalifikacji ELAQF dotyczące kompetencji
logistycznych są dostosowane do europejskich ram kwalifikacji i mogą być
wdrażane na studiach magisterskich. Do tej pory jednak dostęp do studiów II
stopnia certyfikowanych przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne był
bardzo słaby.
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Kontekst projektu



Cel projektu

Głównym celem projektu było opracowanie innowacyjnego, certyfikowanego
programu kształcenia dedykowanego dla studiów II stopnia oraz kompletnych
materiałów dydaktycznych do realizacji tego programu. Program kształcenia
składać się będzie z 5 kursów obejmujących łącznie 30 punktów ECTS.

Cele szczegółowe projektu:
- certyfikowanie przez ECBL programów kształcenia, w skład których wejdzie
moduł opracowany w projekcie MLL,
- umiędzynarodowienie kursów logistycznych oferowanych przez uczelnie na II
stopniu studiów poprzez opracowanie podręczników i materiałów
dydaktycznych w sześciu wersjach językowych (angielskiej, węgierskiej,
czeskiej, chorwackiej, słoweńskiej i polskiej),
- zwiększenie na półwyspie bałkańskim liczby certyfikowanych logistyków,
którzy ukończyli studia II stopnia.
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Konsorcjum projektowe

Konsorcjum:
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▪ Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą  w Poznaniu (Polska) –

koordynator projektu

▪ Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze (Republika Czeska)

▪ Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski Fakultet u 

Osijeku (Chorwacja)

▪ Obudai Egyetem - Keleti Faculty of Business and Management (Węgry)

▪ Univerza v Mariboru (Słowenia)



Rezultaty projektu:

▪ Program kształcenia zgodny z wymogami określonymi przez 

Europejskie Towarzystwo Logistyczne (ELA) na poziomie Senior Logistcian

▪ Podręczniki w formie e-booka na temat:

▪ Podstawy biznesu,

▪ Projektowanie łańcucha dostaw

▪ Planowanie łańcucha dostaw

▪ Realizacja procesów łańcucha dostaw
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Rezultaty projektu:

▪ Gra symulacyjna wspomagające kształcenie umiejętności menedżerskich

▪ Materiały dydaktyczne w formule blended learning (połącznie kształcenia 

kontaktowego oraz zdalnego)

▪ Podstawy biznesu,

▪ Projektowanie łańcucha dostaw

▪ Planowanie łańcucha dostaw

▪ Realizacja procesów łańcucha dostaw
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„Argumentem za studiowaniem na WSL na 

specjalności Logistyka przedsiębiorstw była możliwość 

uzyskania certyfikatu Candidate for Senior Logistician. 

Taki certyfikat to dodatkowe wyróżnienie na rynku 

pracy.”

Valeriia Bondarenko, 

studentka studiów II stopnia kierunku Logistyka 

specjalności Logistyka przedsiębiorstw
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Osoby z mniejszymi szansami

Jako osoby z mniejszymi szansami zdefiniowano studentów pochodzących z Ukrainy 



Trwałość rezultatów
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Zapraszamy na: logisticsmodule.eu



Co zrobić aby przygotować wniosek i jak 

zrealizować projekt?
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Istotne 

etapy
Porady



Pomysł
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Istotne 

etapy

▪ Określenie grupy docelowej.

▪ Identyfikacja potrzeb grupy docelowej –

np. identyfikacja braków lub bolączek w obszarze 

edukacyjnym uczelni.

▪ Znalezienie szerszego (europejskiego) kontekstu nie tylko 

problemu ale przede wszystkim jego rozwiązania.

▪ Próba osadzenia problemu/rozwiązania w ramach 

priorytetów i celów szczegółowych. 

▪ Poszukanie partnerów, których mocne strony pokrywają 

się z potrzebami jakie generuje realizacja pomysłu. 



Pomysł
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Porady

▪ Nie ma sensu robić projektu dla samego robienia 

projektu.

▪ Projekt musi być potrzebny i musi na nim zależeć 

wszystkim członkom konsorcjum projektowego.

▪ Zróbcie tak aby każdy z członków konsorcjum czuł, że 

to jest jego pomysł.

▪ Pomysł od samego początku warto wzbogacać o 

opis ilościowy tak aby we wniosku możliwe było 

opisanie wskaźników ilościowych i jakościowych 

realizacji projektu. 

▪ W tak długich i rozbudowanych projektach warto 

współpracować z instytucjami i osobami, z którymi 

pracowało się już wcześniej lub zna się ich silne strony. 



Opracowanie wniosku
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▪ Określenie celu projektu i jego rezultatów –

odnoszących się do przeprowadzonej analizy 

potrzeb.

▪ Opracowanie planu działań i ich harmonogramu.

▪ Opracowanie budżetu i negocjacje budżetu 

z partnerami. 

▪ Zebranie deklaracji chęci uczestniczenia w projekcie.

▪ Redakcja wniosku przy użyciu dedykowanego 

formularza.

▪ Wysłanie wniosku.
Istotne 

etapy



Opracowanie wniosku – budowa konsorcjum
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Partner w projektach 

mobilnościach ERASMUS+

Koordynator

Partner w projektach 

mobilnościach ERASMUS+

Poszukiwania 

własne

Partnerzy w 

licznych projektach



Opracowanie wniosku
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Porady

▪ Zaangażuj partnerów w tworzenie wniosków ale to 

instytucja składająca wniosek musi mieć decydujące 

zdanie.

▪ Opracuj wniosek w języku angielskim (pomimo, 

że można to zrobić w języku polskim). Wniosek w 

języku angielskim będzie można udostępnić w całości 

partnerom i odnosić się do jego zapisów na każdym 

z etapów realizacji projektu. 

▪ Rezultaty projektu to ich finalne postaci. 

▪ Zbierz listy polecające i/lub deklaracje uczestnictwa 

w projekcie przez partnerów i cichych partnerów.

▪ Pamiętaj, że do wniosku należy dołączyć podpisanie 

oświadczenie przez reprezentanta uczelni. Zdobycie 

takiego dokumentu czasem może potrać.



Rozpoczęcie projektu
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Istotne 

etapy

▪ Podpisz umowę z FRSE.

▪ Podpisz umowy z partnerami.

▪ Opracuj i podpisz umowy z wykonawcami projektu.

▪ Określ reguły współpracy z partnerami zarówno w 

zakresie opracowywania rezultatów projektu jak i 

administracji.

▪ Określ częstotliwość spotkań i kanały komunikacji.

▪ Załóż w chmurze repozytorium materiałów 

projektowych, rezultatów, wzorów dokumentów.

▪ Opracuj narzędzie monitorowania postępu prac 

zarówno tych związanych z rezultatami pracy 

intelektualnej jak i administracją.
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Porady

Rozpoczęcie projektu

▪ Od samego początku jasno określaj swoje oczekiwania 

jako koordynatora: co, do kogo, w jakiej formie i kiedy 

ma zostać dostarczone?

▪ Postaraj się podzielić zadania w projekcie na:

▪ Twórcze – te związane z opracowaniem rezultatów pracy 

intelektualnej administracyjne – głównie realizowane przez 

REA

▪ Organizacyjno-administracyjne – głównie realizowane przez 

TEC i ADM

▪ Od samego początku pilnuj i egzekwuj wszystkie 

ustalenia.



Realizacja projektu
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Istotne 

etapy

▪ Opracowywanie rezultatów pracy intelektualnej.

▪ Upowszechnianie projektu.

▪ Spotkania partnerów.

▪ Wydarzenia związane z uczenie – jeśli zostały 

zaplanowane.

▪ Monitoring spraw administracyjnych (bieżące 

przekazywanie wymaganych dokumentów).

▪ Kontrola budżetu i harmonogramu prac.
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Porady

Rezultaty pracy intelektualnej

▪ Opracowując rezultaty zawsze myśl o tym jaki jest cel 

projektu, jakie są cele szczegółowe dedykowane do 

poszczególnych rezultatów i kto jest grupą docelową.

▪ Jeśli to możliwe to unikaj tłumaczeń na języki obce.

▪ Gromadź rezultaty w chmurze aby zawsze mieć do nich 

dostęp i móc pracować na tych samych plikach. Unikaj 

przesyłania mailami rezultatów ich części i wersji w 

opracowaniu. 

▪ Prowadź tabelę służącą bieżącemu monitoringowi 

postępu w opracowywaniu rezultatów. 

▪ Jeśli założono czas na testowanie to załóż go dwa razy 

więcej. 
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Porady

Upowszechnianie projektu

▪ Zawsze realizuj upowszechnianie na kilku poziomach:

▪ informowanie, że projekt istnieje,

▪ pozyskiwanie uczestników projektu 

▪ Wykorzystuj charakterystykę kanałów do celów 

upowszechniania:

▪ szeroki zasięg – informowanie, 

▪ spotkania kontaktowe – pozyskiwanie 

uczestników projektu.  

▪ Jeśli uda się Tobie znaleźć „ambasadorów” projektu 

spoza konsorcjum to zyskujesz „zasięgi”. 

▪ Myśl o upowszechnianiu tak aby uzyskać efekt jak 

największej trwałości projektu.
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Spotkania partnerów

▪ Organizuj częste spotkania online pozwalające na 

śledzenie bieżącego statusu projektu. Sugerujemy 

spotkania minimum 2 razy w miesiącu. 

▪ Jeśli to możliwe to dwa razy w roku zorganizuj 

spotkanie na żywo

▪ W spotkaniach powinni uczestniczyć kierownicy 

projektu oraz wykonawcy aktualnie realizowanych 

zadań. 
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Porady

Administracja

▪ Opracuj check listę wymaganych dokumentów –

odkreślaj te, które już masz.

▪ Podziel projekt na mniejsze części – sugerujemy 

kwartały.

▪ Wymagaj przesyłania dokumentów w regularnych 

odstępach czasu (np. kwartałach).

▪ Czasem poproś o inne dokumenty związane z 

projektem niż te wymagane umową finansową. To Ci 

pozwoli na sprawdzenie czy partner na bieżąco 

kontroluje sytuację.

▪ Pamiętaj, że do realizacji projektu potrzebne są także 

środki własne.



Raport końcowy
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Istotne 

etapy

▪ Zapoznanie się ze strukturą raportu przed zakończeniem 

projektu.

▪ Opracowanie koncepcji raportu – treści, które zostaną 

wpisane w poszczególne sekcje.

▪ Podział ról pomiędzy partnerów, określenie 

odpowiedzialności za dostarczenie niezbędnych informacji 

w tym tych potrzebnych do wyliczenia wartości 

wskaźników ilościowych i jakościowych realizacji projektu.

▪ Stworzenie narzędzia bieżącego monitoringu dostarczania 

dokumentów i treści raportu.

▪ Zebranie informacji i redagowanie raportu.

▪ Zebranie wymaganych podpisów, wysyłka raportu.
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Porady

Raport końcowy

▪ 60 dni to nie tak dużo czasu…

▪ Zbieraj dane przed zakończeniem projektu. Po jego 

zakończeniu już tylko pisz raport.

▪ Pamiętaj o tym, że wszystkie rezultaty należy 

zamieścić w bazie rezultatów. Przy dużej liczbie 

rezultatów i wielu wersjach językowych to może zająć 

trochę czasu.

▪ Nie udostępniaj raportu w systemie partnerom. Wpisuj 

go samodzielnie.

▪ Pola w raporcie mają limity znaków. 

▪ Zaplanuj czas na podpisanie dokumentów przez 

przedstawicieli prawnych organizacji. To może 

potrwać…



Wszystkim życzymy sukcesów w tworzeniu 

wniosków i w realizacji przyszłych projektów
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DZIĘKUJEMY 
I ZAPRASZAMY DO 
DYSKUSJI


