Cele projektu
Poczuj chemi! do chemii – zwi!kszenie liczby absolwentów kierunku
CHEMIA na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Projekt wspó!finansowany ze !rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo!ecznego w ramach priorytetu 4.1. Poddzia!ania 4.1.2 „ Zwi"kszenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Programu Operacyjnego Kapita! Ludzki

Gospodarka

oparta

na

wiedzy

potrzebuje

wysoko

wyspecjalizowanych

absolwentów chemii, posiadaj#cych umiej"tno!ci praktyczne. Problemem jest
nieadekwatno!$ oferty dydaktycznej uczelni wy%szych do wymaga& pracodawców.

Cele ogólne projektu:
!

wzrost liczby absolwentów kierunku Chemia UAM,

!

przygotowanie ich na optymalnie wysokim poziomie naukowym do
oczekiwa& i wymaga& pracodawców,

!

poprawa

konkurencyjno!ci

absolwentów

na

rynku

pracy,

poprzez

rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz popraw" jako!ci
kszta!cenia na poziomie wy%szym, zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku
pracy w Polsce, z zasad# równo!ci szans zrównowa%onego rozwoju oraz
rozwojem spo!ecze&stwa informacyjnego.

Cele szczegó!owe projektu:
!

zmniejszenie ilo!ci studentów rezygnuj#cych po pierwszym roku studiów na
Wydziale Chemii UAM,

!

wyrównanie i podniesienie wiedzy studentów kierunku Chemia UAM,

!

zwi"kszenie atrakcyjno!ci studiowania,

!

dostosowanie oferty dydaktycznej do wymogów gospodarki opartej na wiedzy i
oczekiwa& rynku pracy,

!

wzmocnienie umiej"tno!ci praktycznych studentów,

!

wzrost aktywno!ci naukowej i przejawu w!asnej inicjatywy u studentów,

!

promocja najlepszych studentów w kraju i zagranic#,

!

pozyskanie do grona studentów Wydzia!u Chemii UAM uczestników Olimpiad i
Konkursów Chemicznych.

Cel projektu jest zgodny z Programem Operacyjnym Kapita! Ludzki (Priorytet IV
Szkolnictwo Wy%sze i Nauka) oraz ze Szczegó!owym Opisem Priorytetów Programu
Operacyjnego Kapita! Ludzki (Poddzialanie 4.1.2), Planem Dzia!a& na rok 2009
(Dzia!anie 4.1, Poddzia!anie 4.1.2). Projekt b"dzie realizowa! cele Strategii rozwoju
nauki w Polsce do roku 2015 oraz wpisuje si" w strategiczne dokumenty unijne:
Strategia Lizbo&ska oraz krajowe NSRR(2007-2013). Jest zgodny z ustaw# o
zamówieniach publicznych oraz z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej (zasad#
równych szans, w tym równo!ci p!ci na wszystkich etapach realizacji projektu,
koncepcj# zrównowa%onego rozwoju oraz rozwoju spo!ecze&stwa informacyjnego).
Projekty jest realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.

