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Wprowadzenie 

Tradycyjne metody kształcenia inżynierów są uważane za niewystarczające w 
stosunku do stawianych współcześnie wymagań (MacLeod, 2010). Inżynierowie po-

winni być przygotowani do pracy w środowisku globalnym, które charakteryzuje się 

dużą zmiennością, wielokulturowością i nowymi społecznymi, ekonomicznymi i 
środowiskowymi trendami wynikającymi m.in. z globalizacji. Tak dynamiczne śro-

dowisko działalności inżynierskiej znalazło odzwierciedlenie w strategii Unii Euro-

pejskiej EUROPE 2020 (Komisja Europejska [KE], 2010, s. 11). Strategia ta pod-

kreśla znaczenie wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, zmian kli-
matycznych, dobrobytu i bezpieczeństwa społecznego. Vernon (2000) wykazuje, że 

skuteczne kształcenie inżynierów powinno być skupione na studencie, zorientowane 

na zadania projektowe oraz powinno zawierać elementy ekonomii i zarządzania. Po-
wstało wiele inicjatyw związanych z nowymi formami współpracy uczelni z prze-

mysłem (Paci, Lalle i Chiacchio, 2013), włączając w to kształcenie inżynierów. 

Jedną z takich form są tzw. „fabryki uczące” (ang. learning factories), które pozwa-
lają nabywać kompetencje niezbędne do transferu technologii z nauki do przemysłu 

(Ziemian i Sharma, 2008). Niestety, to podejście do kształcenia nie obejmuje 
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początkowych etapów opracowywania innowacji. Inne dobrze znane podejście, to 

kształcenie przez doświadczenie (ang. experiential learning) rozwijane w pracach 

Dewey’a (2007, s. 17-97), Lewina (Schein, 1996), Piaget (Wadsworth, 2004), czy 

Kolba (Kolb, 2015; Kolb i Kolb, 2005). Jack et al. (2011, s. 75-76,101) wskazują, że 
w celu zapewnienia wysokiej jakości i skuteczności kształcenia inżynierów ko-

nieczne jest m.in. zaangażowanie studentów w globalne podróże i projekty, włącze-

nie przedmiotów dotyczących globalnych aspektów wytwarzania, a w szczególności 
wykorzystanie metod nauczania zwiększających zaangażowanie studentów. 

Międzynarodowe kształcenie inżynierów oparte o projekty 

Nieliczne inicjatywy kształcenia inżynierów proponują curricula transnaro-

dowe i oparte o projekty. Brakuje w nich równoległego wykorzystania współpracy 
wirtualnej i bezpośredniej studentów. Inicjatywy zorientowane na współpracę wir-

tualną to, np.: 

• interaktywny kurs on-line oparty o platformę internetową pomiędzy uniwersyte-

tem z USA i Niemiec (May, Wold i Moore, 2014), 

• międzynarodowe, interdyscyplinarne studia zorientowane na projekty we współ-
pracy z przemysłem (Flores, Soto i Holliger, 2012), 

• międzyuczelniany (5 uniwersytetów z Rumunii, Mołdawii i Chorwacji) kurs 

kształcenia w języku obcym, francuskim (Petrea i Velescu, 2014), 

• międzyuczelniany (3 uczelnie z USA) projekt w obszarze inżynierii oprogramo-

wania (Kurtz et al., 2007), 

• międzyuczelniany (uniwersytet kanadyjski i fiński) kurs inżynierii oprogramo-
wania (Paasivaara, Lassenius, Damian, Raty i Schroter, 2013). 

Z kolei, inicjatywy dydaktyczne nastawione na współpracę bezpośrednią cha-

rakteryzujące się krótkimi okresami pracy wykonywanej w określonym miejscu, to: 

• portugalsko-niemiecki projekt dotyczący zmian klimatycznych (Sanderson, 

2017), 

• międzynarodowy, interdyscyplinarny kurs dla inżynierów z TU Berlin (Oladiran, 
Uziak, Eisenberg i Scheffer, 2011), 

• 28-tygodniowy międzynarodowy (studenci z Francji, Niemiec, Irlandii, Wielkiej 

Brytanii) kurs w obszarze zarządzania w budownictwie (Lane, 1994). 

Większość inicjatyw dydaktycznych nie łączy w sobie współpracy wirtualnej i 
bezpośredniej, a taka współpraca jest charakterystyczna dla współczesnego rynku. 

Brakuje również inicjatyw łączących wytyczne przedstawione przez Vernon’a 

(2000) oraz Jack’a et al. (2011, s. 75-76,101) z założeniami kształcenia przez do-
świadczenie dla inżynierów z podkreśleniem znaczenia zrównoważonego rozwoju, 

inżynierii systemów i opracowywania nowych produktów. Tego typu inicjatywy po-

winny również eliminować bariery zdefiniowane przez Sharma, Steward, Ong i 
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Miguez (2017), problemy w pracy w zespołach wielodyscyplinarnych, problem or-

ganizacyjne oraz ograniczone zaangażowanie studentów. 

Założenia programu „European Engineering Team” 

Ramy programu 

Intencją “European Engineering Team” (EET) jest wyeliminowanie wymienio-
nych braków w procesie dydaktycznym inżynierów poprzez stworzenie międzyu-

czelnianego programu zorientowanego na projekty i wykorzystującego kształcenie 

mieszane (ang. blended learning) (Bonk i Graham, 2006, s. 1), czyli metody trady-
cyjne i metody kształcenia na odległość w międzynarodowym i interdyscyplinarnym 

środowisku. Ideę EET przedstawia rysunek 1. 

Program został opracowany i wdrożony na studiach drugiego stopnia w czte-

rech politechnikach europejskich. EET jest programem unikalnym opartym o zasady 
experiential learning, stosującym holistyczne podejście obejmujące zarządzanie, 

szeroko rozumianą mechanikę i inżynierię produkcji. Jego priorytetem jest zasada 

zrównoważonego rozwoju stosowana do innowacyjnych rozwiązań inżynierskich. 
Cały program kursu realizowany jest w modelu rotacyjnym kształcenia mieszanego 

(Beaver, Hallar i Westmaas, 2014, s. 7), w którym okresy pracy i nauki na odległość 

przeplatane są okresami pracy w obecności nauczyciela.  

Kurs EET składa się z czterech tygodniowych okresów współpracy bezpośred-
niej. Spotkania odbywają się w każdej z politechnik uczestniczących w projekcie. 

Pomiędzy spotkaniami odbywa się współpraca wirtualna, kiedy studenci jednocze-

śnie uczestniczą w toku studiów na swoich uczelniach. Dodatkowo, kształcenie 
wsparte jest wykładami dostępnymi online. Zakres wykładów pokrywa tematykę 

niezbędną do realizacji projektu. EET jest zorientowane na problemy zrównoważo-

nego rozwoju oraz przygotowanie inżynierów do środowiska, w którym będą praco-
wać (rysunek 2).  

Tradycyjne kształcenie inżynierów na pierwszym i drugim stopniu, na ogół nie 

obejmuje innowacyjnych projektów wymagających samodzielnego opracowania 
koncepcji rozwiązania, zapewnienia jego innowacyjności i opracowania metody 

wdrożenia. Samodzielna praca studentów o znamionach pracy naukowo-projektowej 

odbywa się, np. na Politechnice Warszawskiej, w studenckich kołach naukowych. 
Przykładem jest Koło Naukowe Lotników (KNL) działające na Wydziale Mecha-

nicznym Energetyki i Lotnictwa, którego studenci z sukcesami corocznie biorą 

udział w międzynarodowych zawodach lotniczych. Studenci KNL samodzielnie pro-

jektują i budują samoloty zgodnie z regulaminem zawodów, zdobywają sponsorów 
przedsięwzięcia i inicjują konsultacje projektu z kadrą naukową Wydziału. 

Tradycyjne działania programu wymiany międzynarodowej ERASMUS+ nie 

dają możliwości udziału studentów w innowacyjnych międzynarodowych 
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projektach wymagających samodzielnego opracowania rozwiązania. Wymiana jest 

raczej powielaniem tradycyjnych metod kształcenia tyle, że na uniwersytecie part-

nerskim. Mobilność studentów polega na „przeniesieniu do nowego kraju” i adapta-

cji do nowych reguł tradycyjnego kształcenia przez semestr lub dwa.  

 
Rysunek 1. Model nauczania w kursie EET 

Źródło: tłum. na podstawie (Stock i Kohl, 2018) 
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Rysunek 2. Orientacja EET na zrównoważony rozwój 

Źródło: opracowanie własne 

Podobnie, studenckie praktyki krajowe i zagraniczne, są pewną namiastką 

pracy w projekcie, nawet międzynarodowym. Student jest uczestnikiem projektu 
przez ograniczony czas i na ogół nie bierze udziału we wszystkich fazach jego roz-

woju oraz nie ponosi odpowiedzialności za kluczowe decyzje dotyczące metod roz-

wiązywania zadań projektowych. 
 

Nowe podejście do mobilności w kształceniu 

Koncepcja EET wprowadza nowy paradygmat mobilności w kształceniu oparty 

o wykonywanie projektu inżynierskiego w międzynarodowej grupie od początku do 

końca, z opracowaniem planu biznesowego włącznie (a przynajmniej jego na-
miastką). Jest to zasadniczo odmienna działalność niż np. w kołach naukowych. Mo-

bilność taka wymaga wielokrotnego przemieszczania się na krótkie okresy, co od-

powiada krótkim podróżom służbowym, które mają na celu postęp projektu. Praca 

w transnarodowych zespołach podczas bezpośrednich spotkań, których celem jest 
przede wszystkim integracja dotychczasowych wyników i planowanie dalszych 

prac, wymaga zakończenia i podsumowania większej partii prac projektowych. Po 

zaplanowaniu i podziale prac studenci wracają do własnych uczelni, gdzie kontynu-
ują normalny tok studiów i pracują zdalnie w EET wykorzystując narzędzia takie jak 

chmura, telekonferencje itp., co jest biznesową praktyką i standardem we współcze-

snych przedsiębiorstwach. Dodatkowo, studenci mają do dyspozycji wykłady 

online, przygotowane przez pracowników dydaktycznych uczelni biorących udział 
w projekcie, dotyczące wiedzy i umiejętności inżynierskich potrzebnych w projekcie 

EET oraz tzw. kompetencji miękkich. W zależności od zdefiniowanych problemów 

podejmowanych w ramach EET konieczne jest dotarcie przez studentów (często sa-
modzielnie) do dodatkowej literatury specjalistycznej. 
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Rezultaty pracy studentów 

Ogólne charakterystyki rund EET 

W ramach EET przeprowadzono trzy rundy projektowe (tabela 1). Dwie pierw-

sze rundy zostały zaplanowane w budżecie. Ich efekty były bardzo obiecujące, dla-

tego partnerzy zdecydowali się przeprowadzić dodatkową (trzecią) rundę, w ramach 
której zrealizowali niektóre z postulatów wynikających z realizacji dwóch pierw-

szych rund m.in.: 

• skrócenie czasu trwania rundy do jednego semestru (pozwala uniknąć szeregu 

problemów związanych z brakiem synchronizacji kalendarzy akademickich), 

• praca nad obszarem problemowym pochodzącym z przemysłu (pozwala zwięk-
szyć zaangażowanie studentów i zmniejszyć ich poczucie niepewności), 

• zmniejszenie wielkości zespołu (umożliwia osiągnięcie konsensu wśród studen-

tów, co do zakresu projektu, zespoły w pierwszych dwóch rundach de facto pra-

cowały nad osobnymi tematami) w ślad za skróceniem czasu trwania rundy, 

• skrócenie przerwy pomiędzy pierwszym i drugim spotkaniem (pozwala spraw-

niej ostatecznie sprecyzować zakres i cel projektu oraz rozdzielić zadania), 

• zmniejszenie ilości spotkań z 4 do 3 w ślad za skróceniem czasu trwania rundy i 
zmniejszeniem wielkości zespołu. 

Tabela 1. Charakterystyka poszczególnych rund EET 

Pozycja Runda 1 Runda 2 Runda 3 

Liczba studentów 13 16 8 

Okres IV 2016 – I 2017 IV 2017 – I 2018 III 2018 – VI 2018 

Orientacja Nowe produkty (systemy) w obszarach 

zdefiniowanych przez studentów, zoriento-

wane na zrównoważony rozwój 

Obszar dot. zrów-

noważonego roz-

woju z zapotrzebo-
wania z przemysłu 

Spotkania projek-

towe 

1. WAR (IV 2016) 

2. MED (VI 2016) 

3. BER (X 2016) 

4. TRO (I 2017) 

1. MED (IV 2017) 

2. TRO (V 2017) 

3. BER (X 2017) 

4. WAR (I 2018) 

1. BER (III 2018) 

2. WAR (IV 2018) 

3. MED (VI 2018) 

Rezultaty • Pokrowiec ter-

miczny na paletę 

• Modularna 

ćwierć-paleta 

• Mała turbina wia-

trowa 

• Zapobieganie za-

każeniom szpital-

nym 

• Analiza poten-

cjalnych rozwią-

zań dla firmy re-

generującej czę-

ści samochodowe 

Źródło: tłum. na podstawie (Gladysz et al., 2019) 
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Rysunek 3. Warsztat “business model canvas” 

Źródło: opracowanie własne 

Pełny raport z pracy studentów dla wszystkich trzech rund projektu znajduje 

się na stronie internetowej European Engineering Team ([EET], 2018b). Podstawo-

wym założeniem dla studentów była konieczność zaadresowania problemów zrów-
noważonego rozwoju, projektowania w tym kontekście nowego wyroby/usługi/sys-

temu, a także założeń modelu biznesowego (rysunek 3). 

Runda 1  

Podczas pierwszego spotkania studenci zdefiniowali jako obszar problemowy 
„nadmierną ilość odpadów komunalnych i ich nieefektywny obrót”. Ten obszar jest 

związany z dwunastym celem zrównoważonego rozwoju wg ONZ (Stock i Kohl, 

2018). Zespół zdecydował skupić się na zapobieganiu powstawania odpadów w łań-

cuchu dostaw i określił dwie komplementarne koncepcje zrównoważonych innowa-
cji: modularną ćwierć-paletę i pokrowiec termiczny na paletę. 

Wysiłki podzespołu zajmującego się pokrowcem skupiały się na zapobieganiu 

stratom w łańcuchach dostaw wymagających utrzymywania określonej temperatury 
(np. żywność, leki). Innowacyjność rozwiązania polega na jego strukturze umożli-

wiającej zastosowanie ze standardowymi paletami EURO składowanymi w stosach 

(rysunek 4a).  
Drugi innowacyjny aspekt to zastosowanie sensorów do monitorowania tem-

peratury i wsparcia sterowania układem chłodzenia w celu zmniejszenia zużycia 

energii (i w efekcie kosztu transportu) (rysunek 4b). Proponowane rozwiązanie za-

pobiega stratom z uwagi na transport w niewłaściwej temperaturze, jak również 
zmniejsza zużycie energii. 
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Rysunek 4. Pokrowiec termiczny: a) struktura; b) idea komponentu ICT 

Źródło: (EET, 2018b; Gladysz et al., 2018) 

a) b)  

Rysunek 5. a) Pokrowiec termiczny – model; b) Modularna ćwierć-paleta 

Źródło: (EET, 2018b, s. 10,12; Stock i Kohl, 2018) 
 

W celu identyfikacji potrzeb w zakresie zrównoważonych rozwiązań w obsza-

rze pakowania zespół przeprowadził ankietę i wywiady z kadrą przedsiębiorstw. W 
wyniku badania stwierdzono, że najpowszechniej stosowane palety EURO są kosz-

towne i często ich rozmiar nie jest odpowiedni do ilości produktów. Istnieją palety 

w rozmiarze połowy palety EURO, które są tańsze, lepiej dostosowywalne do po-

trzeb, i pozwalają oszczędzić powierzchnię magazynową. Jednakże są one jednora-
zowe, co generuje odpady i straty. Dodatkowo wymaga dwukrotnie większej liczby 

palet bądź zarządzania dwoma typami palet. 

Zaproponowano ideę rozwiązania, które adresuje wymienione problemy tj. mo-
dularną ćwierć-paletę (rysunek 5), możliwą do wielokrotnego wykorzystania i kon-

figuracji jako pół-paleta lub standardowa paleta EURO. 
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Runda 2 

Motywacja jednego zespołu pochodzi z raportu European Center for Disease 
Prevention and Control (2017a; 2017b), gdzie podano, iż zakażeniom szpitalnym 

ulega ok. 4 miliony pacjentów rocznie w Europie, co skutkuje co najmniej 37000 

zgonów rocznie. Zakażenia szpitalne są poważnym problemem powodującym 
zwiększenie śmiertelności, wydłużenie hospitalizacji, zwiększenie kosztów. Celem 

zespołu było opracowanie koncepcji podejścia i narzędzi pozwalających instytucjom 

ochrony zdrowia zmniejszenie ryzyka zakażeń szpitalnych poprzez zwiększenie hi-
gieny. Działania w szczególności skupiały się na higienie rąk, gdyż zwiększenie 

wskaźnika stosowania zasad higieny rąk z 60% do 80% skutkuje nawet prawie 50% 

redukcją zakażeń szpitalnych (World Health Organisation [WHO], 2014). Dwa 

główne aspekty zostały poruszone tj. narzędzie i metodyka monitorowania mycia 
rąk przez personel po kontakcie z pacjentem oraz wizyjny system określania zgod-

ności mycia rąk z wytycznymi WHO (2009) (rysunek 6 i rysunek 7).  

 
Rysunek 6. Idea systemu monitorowania mycia rąk. 

Źródło: (EET, 2018b, s. 409,414) 
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Rysunek 7. Prototyp systemu monitorowania mycia rąk. 

Źródło: (EET, 2018b, s. 409,414) 

  
Rysunek 8. Model turbiny wiatrowej. 

Źródło: (EET, 2018b, s. 308) 
 

Drugi zespół jako problem postawił brak dostępności do energii elektrycznej. 

1,2 mld osób na świecie (16% populacji) nie ma dostępu do energii elektrycznej 

(International Energy Agency, 2016). Około 95% z nich żyje w Afryce subsaharyj-

skiej, w większości w obszarach wiejskich (The United Republic of Tanzania, 2016). 
Te problemy zaadresowano odnosząc się do celu zrównoważonego rozwoju, jakim 

jest zapewnienie źródeł energii odnawialnej. Zespół opracował ideę małej turbiny 

wiatrowej do zastosowań na obszarze Afryki subsaharyjskiej. Opracowano model 
biznesowy i model turbiny Savoniusa (Savonius, 1926; Akwa, Vielmo i Petry, 
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2012), gdyż niezawodność i koszty były istotniejsze niż wydajność. Turbina posiada 

bambusowy maszt i akumulator (rysunek 8). Rotor Savoniusa służy jednocześnie 

jako boks transportowy o kształcie beczki. Zalety tego rozwiązania, które czynią je 

dostosowanym do specyfiki subsaharyjskiej Afryki, to proste rozwiązania mecha-
niczne i niskie wymagania co do prędkości wiatru, podstawowe i łatwe w utrzyma-

niu oraz naprawie rozwiązania w zakresie elektroniki. 

Opracowany model biznesowy skupiał się na umożliwieniu tworzenia wartości 
lokalnie w Tanzanii. Turbina jest artefaktem wykorzystywanym do szkolenia lokal-

nych przedsiębiorców, którzy w założeniu mają zakładać własne biznesy. Szkolenia 

organizowane mają być przez start-up przy wsparciu lokalnych organizacji rządo-

wych, samorządowych i pozarządowych. Wykorzystanie lokalnie dostępnych zaso-
bów czyni możliwym wytwarzanie turbiny lokalnie. Użytkownikami turbin są doce-

lowo rolnicy i rybacy stanowiący 77-93% populacji Tanzanii i którzy w ok. 80% są 

samozatrudnieni. Struktura przychodów start-up’u jest oparta o donacje i wsparcie 
finansowe (np. osoby prywatne, firmy, wsparcie publiczne) na potrzeby prowadze-

nia szkoleń. Struktura kosztów jest analogiczna jak w organizacjach pozarządowych 

takich jak „Engineers Without Borders” (70% na rozwój rozwiązań, po 10% szkole-
nia, marketing, administracja). 

Runda 3 

Organizacja trzeciej rundy została zmodyfikowana w stosunku do pierwszych 

dwóch rund z uwagi na problemy, które zaobserwowano w związku z długim czasem 

trwania rund, dużą liczebnością zespołów, synchronizacją kalendarzy akademickich 
oraz częstotliwością i ilością spotkań (co ma znaczenie zarówno z uwagi na meto-

dykę pracy w zespole rozproszonym, jak i budżet).  

Obszar problemowy został zdefiniowany przez przedsiębiorstwo zajmujące się 
regeneracją części samochodowych we współpracy z absolwentem pierwszej rundy 

EET. Zadanie dla studentów polegało na identyfikacji szans i możliwości eliminacji 

odpadów produkcyjnych w odniesieniu do nieprzetwarzanych surowców (np. pla-

stik, miedź, aluminium), jak również części z defektami uniemożliwiającymi rege-
nerację. Firma dostarczyła dane oraz umożliwiła wizję lokalną w fabryce, co stano-

wiło podstawę do określenia możliwości przetwarzania odpadów.  

Na potrzeby wyboru najbardziej perspektywicznego rozwiązania zespół wyko-
rzystał metodę AHP (Saaty, 1990). Rozważane rozwiązania dotyczyły możliwości 

zastosowania technologii przyrostowych (addytywnych, druku 3D) w regeneracji 

części, recyklingu metali i plastiku w celu pozyskania filamentów oraz konwersji 
plastiku w olej stosowany jako paliwo. Jako najbardziej perspektywiczne rozwiąza-

nie oceniono wytwarzanie proszku metalowego do wytwarzania przyrostowego 

(głównie z uwagi na relatywnie wysoką cenę rynkową oraz możliwość zastosowania 

w procesie regeneracji w fabryce).  
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Tabela 2. Schemat decyzyjny 

Poziom 0 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

ODZYSKAĆ 

ODPADY 

Strategia 

Bariery wejścia 

Koncentracja rynku 

Nowatorstwo rozwiązania 

Środowisko 

Odzysk materiału 

Energia 
Zużycie energii 

Odzysk energii 

Emisje 

CO2 

Ciepło 

Hałas 

Technologia 

Instalacja 

Doświadczenie pracowników 

Integracja z istniejącymi systemami 

Społeczeństwo 

Społeczność lokalna 

Satysfakcja pracowników 

Świadomość 

Finanse 

Wartość bieżąca netto (NPV) 

Zdyskontowany okres zwrotu (DPBT) 

Początkowy nakład inwestycyjny 

Wskaźnik zyskowności (PI) 

Źródło: (Gladysz et al., 2019), opracowano na podstawie (EET, 2018b, s. 502) 

W wyniku projektu powstał schemat decyzyjny, który może służyć jako wy-

tyczne, przy podejmowaniu decyzji o podobnej naturze do analizowanych proble-

mów. W szczególności bazując na wynikach prac zespołu EET analizie poddawane 
mogą być decyzje odnoszące się do koncepcji zrównoważonego rozwoju i zastoso-

wań w procesach produkcyjnych poprzez adaptację zaproponowanej hierarchii kry-

teriów (tabela 2). Zidentyfikowane rozwiązania poddano analizie z uwagi na uwa-

runkowania techniczne i organizacyjne, co umożliwi przedsiębiorstwu dokonanie 
szacunków w zakresie efektywności ekonomicznej, jak również uwzględnić aspekty 

środowiskowe i społeczne. 
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Wytyczne 

W wyniku doświadczeń trzech rund projektu opracowano wytyczne i opisano 

dobre praktyki przygotowywania transnarodowych i międzyuczelnianych inicjatyw 

dydaktycznych opartych na nauczaniu przez projekty (Kohl et al., 2019). Zestaw 
wytycznych obejmuje trzy podstawowe fazy realizacji tego typu inicjatyw tj.: 

• przygotowanie, 

• opracowanie modelu kursu, 

• implementacja, ewaluacja, rozwój.  

W ramach tych faz wyznaczono 9 obszarów, dla których opracowano szczegó-

łowe wytyczne i zaprezentowano sposób ich realizacji w projekcie EET (tabela 3). 
 

Tabela 3. Struktura wytycznych 

Faza Obszar 

Przygo-

towanie 

Planowanie głównego 

artefaktu 

Wizja, misja, cel 

Treści i cele kształcenia 

Działania dydaktyczne, obciążenia, czas 

trwania 

Grupa docelowa i wymagania uczestników 

Dobór interesariuszy, 

pozyskiwanie środków, 

wybór materiałów 

Interesariusze 

Finansowanie okresów mobilności 

Materiały do fazy roboczej projektu 

Opracowa-

nie modelu 

kursu 

Treści edukacyjne Faza robocza projektu 

Okresy mobilności 

E-learning 

Role i wymagania w 

stosunku do nauczy-

cieli i studentów 

Role i oczekiwania w stosunku do nauczy-

cieli 

Role i oczekiwania w stosunku do studen-

tów 

Koncepcja zapewnienia 
jakości 

Plan ewaluacji 

Kryteria ewaluacji 

Komunikacja pomię-
dzy interesariuszami 

Komunikacja pomiędzy nauczycielami i 
studentami 

Komunikacja pomiędzy studentami 

Komunikacja pomiędzy nauczycielami 

Implemen-

tacja, ewa-

luacja, roz-

wój 

Zarządzanie projektem i planowanie finansów 

Treści edukacyjne Rekrutacja studentów 

Okresy mobilności 

Współpraca zdalna 

Ewaluacja i rozwój 

Źródło: opracowano na podstawie (Stock, Haskins, Gladysz, Urgo i Kohl., 2017; Kohl et 

al., 2019) 



EDUAKCJA  
Magazyn Edukacji Elektronicznej  
Nr 2 (16)/2018 
 

95 

 

Przygotowano również wskazówki dotyczące struktury i szybkiej ustanowienia 

platformy internetowej do wsparcia kursu (EET, 2018a). Kursy o transnarodowym, 

międzyuczelnianym i interdyscyplinarnym charakterze często wymagają wiedzy z 

różnych obszarów (w szczególności interdysplinarnej), a poziom tej wiedzy wśród 
studentów (pomimo, iż studiują na odpowiadających sobie wydziałach i kierunkach 

studiów) zazwyczaj jest zróżnicowany. Z tego względu kurs powinien być wsparty 

poprzez e-learning i określenie wymagań co do wiedzy, którą student powinien na-
być (lub potwierdzić) poprzez kursy e-learning’owe. W tym celu mogą nadawać się 

kursy MOOC. Część opracowań może być już dostępna jako MOOC i konieczne jest 

jedynie dotarcie do nich oraz weryfikacja (ew. modyfikacja) pod kątem przydatno-

ści. Dla części zaś może być konieczne opracowanie nowych materiałów dydaktycz-
nych w formie kursu on-line. Dla projektu EET obszary wiedzy, które studenci mu-

sieli nabyć w formie kursów on-line obejmowały: 

• zrównoważone tworzenie wartości, 

• inżynieria systemów i myślenie systemowe, 

• zarządzanie technologiami, 

• gospodarka okrężna (BS 8001:2017), 

• zrównoważone projektowanie start-up’ów, 

• planowanie produkcji i łańcuchów dostaw, 

• wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, 

• fabryka cyfrowa.  

Wyzwanie stanowiła również integracja EET w toku studiów poszczególnych 
studentów. Każda z uczelni zorganizowała ten aspekt w inny sposób, w tym również 

odnośnie liczby punktów ECTS przyznawanych za zaliczenie programu EET. Przy-

kładowo w Politechnice Warszawskiej opracowano kartę przedmiotu, a studenci 
uczestniczący w programie EET mieli zorganizowany Indywidualny Tok Studiów, 

gdzie EET (decyzją właściwego Prodziekana) zastępowało wybrane przedmioty. 

Dla Wydziału Inżynierii Produkcji była to praca przejściowa oraz dwa przedmioty 

obieralne. Należy zauważyć, że w przyszłości istotne będzie przemyślenie ujednoli-
cenia tych zasad i procedur, które różnie wyglądały nawet w ramach samej Politech-

niki Warszawskiej w zależności od wydziału (Inżynierii Produkcji, Mechaniczny 

Energetyki i Lotnictwa, Samochodów i Maszyn Roboczych). Przykładowe opisy 
modułów, treści i punktacji ECTS przedstawiono w raportach (EET, 2018b; Gladysz 

i Jarzebowska, 2018). 

Konkluzje 

Cele projektu były wielorakie. Warunki realizacji zadań przez studentów sy-

mulowały warunki pracy inżynierów we współczesnych globalnych przedsiębior-

stwach. W konsekwencji wymagany był szeroki wachlarz heterogenicznych i 
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komplementarnych umiejętności. Przytoczone rezultaty i sposoby ich osiągnięcia 

wskazują, że zespół studentów każdorazowo musiał wykazać się podobnymi umie-

jętnościami w zakresie współpracy i komunikacji oraz zarządzania projektem, nato-

miast już wachlarz kompetencji w zakresie inżynierii znacząco się wahał pomiędzy 
poszczególnymi rundami, a nawet podzespołami w ramach jednej rundy. Nie było 

celem EET, aby studenci nabywali umiejętności czysto inżynierskie, ale żeby nau-

czyli się współpracować i stosować posiadane już umiejętności w warunkach pracy 
w geograficznie rozproszonym i kulturowo zróżnicowanym zespole oraz definiować 

ewentualne potrzeby w zakresie nabywania nowych umiejętności. Rolą nauczycieli 

(a raczej „supervisorów/tutorów”) było ewentualne wskazanie źródeł niezbędnej 

wiedzy i umożliwienie konsultacji z właściwymi nauczycielami akademickimi, jeśli 
było to potrzebne. 

W toku pracy nad projektami studenci musieli nauczyć się demokratycznego 

podejmowania decyzji oraz rozwiązywania konfliktów. Na początku każdej rundy 
szczególnie pomocne było wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z in-

żynierią systemów. Niestety znaczną część czasu należało poświęcić definiowaniu 

obszaru problemowego i założeń projektu, a skutkiem tego wiele decyzji w zakresie 
inżynierii opartych było o metodę prób i błędów, nie zaś o zaplanowane ekspery-

menty i/lub symulacje. Biorąc pod uwag wysoki stopień niepewności i szczególnie 

rozmyty charakter postawionego przed studentami zadania należy ocenić, że stu-

denci pojedynczo oraz jako zespół osiągnęli bardzo dobre wyniki. Bazując na do-
świadczeniach trzech rund EET oraz ankietach studentów można stwierdzić, iż: 

• Przejrzysta definicja obszaru tematycznego jest niezbędna, aby studenci mogli 

we własny sposób zaadresować problem projektowy; Stanowi to wyzwanie, gdyż 

przy konieczności ustrukturyzowania środowiska projektowego, jednocześnie 
należy pozostawić studentom duży stopień swobody, aby mogli się „uczyć i po-

pełniać błędy”; 

• Stabilna struktura zespołów przez cały okres rundy jest wymagana, aby zapewnić 

dobrą kooperację, komunikację i interakcję; Z tego względu zespoły większe niż 
8 osób wydają się uniemożliwiać interakcje studenta ze wszystkimi pozostałymi 

studentami; 

• Studenci muszą posiadać wiedzę specjalistyczną w zakresie inżynierii, a jedno-

cześnie umiejętność globalnego spojrzenia na zagadnienia (model biznesu i 

aspekty zrównoważonego rozwoju); Wymaga to wczesnego wprowadzenia za-
gadnień związanych z tworzeniem modelu biznesowego w projekcie oraz staran-

nej rekrutacji studentów; 

• Brak synchronizacji kalendarzy akademickich może powodować duże trudności 

w realizacji projektu i z tego względu aspekt ten powinien być szczegółowo ana-
lizowany i planowany od samego początku rundy; 
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• Pierwsze dwa spotkania powinien dzielić krótszy okres niż pozostałe, gdyż są 
one szczególnie istotne z uwagi na definiowanie problemów, podział zadań i 

przygotowanie planu realizacji projektu; 

• Należy motywować studentów do korzystania z platformy on-line w celu zwięk-

szenia transparentności i widoczności postępów ich prac; 

• Należy uczulić studentów na możliwe problemy związane z pracą w rozproszo-

nym interdyscyplinarnym i wielokulturowym zespole, która charakteryzuje się 
niskim współczynnikiem procesu uczenia się (w odniesieniu do komunikacji, ko-

ordynacji, podejmowania decyzji itp.); 

• Praca studentów w okresach pomiędzy spotkaniami powinna być monitorowana 

przez nauczycieli (telekonferencje co 6-8 tygodni); Pozwala to wzmóc koopera-

cję i zapewnić koordynację działań oraz planowanie przed spotkaniem. 

Doświadczenie trzeciej rundy pokazuje, że dostarczenie przez przemysł kon-

kretnej domeny problemowej (ale nie sztywno zdefiniowanego zadania inżynier-

skiego) jest czynnikiem sukcesu. Wzmaga motywację, zaangażowanie i poczucie 
celowości działań wśród studentów. Inżynierowie obecnie muszą być zdolni do 

pracy w międzynarodowym środowisku oraz radzić sobie z wyzwaniami pracy ze-

społowej i zdalnej. Biorąc to oraz problemy zrównoważonego rozwoju pod uwagę 
należy przemyśleć i zaproponować nowe podejścia do nauczania na poziomie szkol-

nictwa wyższego, w szczególności w uczelniach o charakterze politechnik. Inżynie-

rowie muszą posiadać wiedzę i umiejętności, być świadomi wyzwań wynikających 
z problemów zrównoważonego rozwoju i umieć je analizować, aby projektować wy-

roby i systemy, o których można powiedzieć, że są zrównoważone. Celem EET było 

zapewnienie środowiska, w którym studenci mogą zapoznać się z wymienionymi 

wyzwaniami przy wykorzystaniu nauczania opartego o projekty. Studenci mieli po-
zostawioną swobodę w zakresie samoorganizacji, co skutkowało uczeniem się rów-

nież na błędach. Ścisła kooperacja z innymi studentami, w tym w szczególności za-

granicznymi, była jedyną drogą do osiągnięcia sukcesu. Przez cały okres rundy EET 
nauczanie studentów oparte było o symulację rzeczywistych warunków współpracy 

inżynierów w międzynarodowych organizacjach. 

Doświadczenia z wszystkich trzech rund EET potwierdzają silne zainteresowa-
nie studentów i korzyści z omówionego podejścia do nauczania w różnych obsza-

rach, w tym rozwijania umiejętności inżynierskich, ale także dzięki postawieniu stu-

dentom celu, który może być szansą biznesową i który jest zorientowany na wdro-

żenie i przygotowanie modelu biznesowego. 
Transnarodowe i zorientowane na projekty koncepcje nauczania stanowią moż-

liwość zaadresowania nowych, wymaganych obecnie i w przyszłości kompetencji 

inżynierów, zwłaszcza związanych z pracą w dynamicznym, rozproszonym i różno-
rodnym środowisku. W artykule przedstawiono ramy projektu EET, który miał na 

celu szkolenie studentów w zakresie tych kompetencji. EET zorientowane było na 

tworzenie zrównoważonych innowacji w oparciu o model diamentu opisujący 
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tworzenie start-up’ów (Stock i Seliger, 2016) i cykl Kolb’a (2015). Wyniki rund EET 

zostały przedstawione zarówno w kontekście idei/modeli i inżynierii nowych pro-

duktów/systemów, jak również modeli biznesowych im odpowiadających. Analizu-

jąc refleksje umieszczone przez studentów w końcowych raportach można stwier-
dzić, iż EET odniósł sukces, gdyż studenci byli świadomi nabywanych umiejętności 

i szczególnego charakteru wyzwań związanych z pracą w międzynarodowym i roz-

proszonym zespole (niespotykanych w tradycyjnym toku studiów, czy podczas tra-
dycyjnych wymian ERASMUS+), które przed nimi postawiono. 

W ramach EET udało się zaadaptować wytyczne Vernona (2000) oraz Jack’a 

et al. (2011), aby pokonać bariery nauczania (Sharma et al., 2017) poprzez zoriento-

wanie nauczania na swobodę studentów przy podejmowaniu decyzji, nauczanie 
przez projekty, uwzględnienie elementów ekonomii i zarządzania, włączenie ele-

mentów związanych z globalizacją, włączenie w nauczanie okresów krótkiej mobil-

ności, co prowadzi do wzmożenia zaangażowania studentów. 
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Bibliografia 

[1] Akwa, J.V., Vielmo, H.A. i Petry, A.P. (2012). A review on the performance of Savo-

nius wind turbines.  Renewable and sustainable energy reviews, 16(5), 3054-3064. doi: 

10.1016/j.rser.2012.02.056 

[2] Beaver, J.K., Hallar, B. i Westmaas, L. (2014). Blended learning – Defining models 

and examining conditions to support implementation. Philadelphia (PA): PERC. 

[3] BS 8001:2017 (2017). Framework for implementing the principles of the circular econ-

omy in organizations. Guide. 

[4] Bonk, C.J. i Graham, C.R. (2006). The handbook of blended learning environments: 

Global perspectives, local designs. San Francisco (CA): Pfeiffer. 

[5] Dewey, J. (2007). Education and experience (First Touchstone Edition eBook). New 

York (NY): Simon and Schuster. 



EDUAKCJA  
Magazyn Edukacji Elektronicznej  
Nr 2 (16)/2018 
 

99 

 

[6] European Center for Disease Prevention and Control (Producent). (2017a). HAI and 

Antibiotic Use Prevalence Survey. Pobrano 17 stycznia 2019, z: 

https://www.cdc.gov/hai/eip/antibiotic-use.html 

[7] European Center for Disease Prevention and Control (Producent). (2017b). HAI Data. 

Pobrano 17 stycznia 2019, z: https://www.cdc.gov/hai/surveillance/index.html 

[8] European Engineering Team (Producent). (2018a). Collaboration Platform Template. 

Pobrano 17 stycznia 2019, z: http://engineering-team.net/docs/collaboration-platform-

template/ 

[9] European Engineering Team (Producent). (2018b). EET Modul description and final 

reports. Pobrano 17 stycznia 2019, z: http://engineering-team.net/docs/eet-modul-de-

scription-and-final-reports-pdf/ 

[10] Flores, R.I., Soto, C.M. i Holliger, C. (2012). Internationalization and transdisciplinary 

education in design: Success factors and pitfalls. Strategic Design Research Journal, 

5(2), 70-74. Pobrano 17 stycznia 2019, z: http://revistas.unisinos.br/index.php/sdrj/ar-

ticle/view/sdrj.2012.52.02/0  

[11] Gladysz, B. i Jarzebowska, M. (2018). International project-oriented training of engi-

neers based on the example of the European Engineering Team. e-mentor, 2(74), 63-

72. doi: 10.15219/em74.1354 

[12] Gladysz, B., Urgo, M., Gaspari, L., Pozzan, G., Stock, T., Haskins, C., Jarzebowska, E. 

i Kohl, H. (2018). Sustainable Innovation in a Multi-University Master Course. Proce-

dia Manufacturing, 21, 18-25. doi: 10.1016/j.promfg.2018.02.090 

[13] Gladysz B., Urgo, M., Stock, T., Haskins, C., Sieckmann, F., Jarzebowska, E., Kohl, 
H., Strandhagen, J.O. i Tollio, T. (2019). Sustainable engineering master module - in-

sights from three cohorts of European Engineering Team [niepublikowany manuskrypt, 

prezentowany podczas Global Conference on Sustainble Manufacturing 2018, 

zgłoszony do International Journal of Sustainable Manufacturing]. 

[14] Haskins, C., Stock, T., Gladysz, B. i Urgo, M. (2017). Disciplinary Convergence: Im-

plications for Systems Engineering Research. W: A.M. Madni, B. Boehm, D.A. Erwin, 

R. Ghanem, R. i M.J. Wheaton (Red.), Proceedings of the 15th CSER (s. 1095-1106). 

Redondo Beach (CA): INCOSE. 

[15] International Energy Agency (2016). World Outlook 2016: Executive Summary. IEA: 

Paris. Pobrano 17 stycznia 2019, z: https://www.iea.org/publications/freepublica-

tions/publication/WorldEnergyOutlook2016ExecutiveSummaryEnglish.pdf 

[16] Jack, H., Mott., R, Raju, V., Conkol, G., Stratton, M., Waldrop, P., Wosczyna-Birch, 

K. i Bates, S. (Producent). (2011). Curricula 2015; A Four Year Strategic Plan Manu-

facturing Education. Pobrano 17 stycznia 2019, z: https://sites.google.com/site/curric-

ula2015 

[17] Kohl, H., Stock, T., Sieckamann, F., Tollio, T., Urgo, M., Strandhagen, J.O., Haskins, 

C., Jarzebowska, E. i Gladysz, B. (Producent). (2018). Guideline for planning and im-

plementing an action-based and transnational course in higher engineering education. 

Pobrano 17 stycznia 2019, z: http://engineering-team.net/wp-



EDUAKCJA  
Magazyn Edukacji Elektronicznej  
Nr 2 (16)/2018 
 

100 

 

content/uploads/2018/10/Guideline-for-planning-and-implementing-an-action-based-

and-transnational-course-in-higher-engineering-education.pdf 

[18] Komisja Europejska (2010). Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego roz-

woju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela: Komisja Europejska. 

[19] Kolb, A.Y.  i Kolb, D.A. (2005). Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Ex-

periential Learning in Higher Education. Academy of Management Learning & Educa-

tion, 4(2), 193-212. Pobrano 17 stycznia 2019, z: https://www.jstor.org/sta-

ble/40214287 

[20] Kolb, D.A. (2015). Experiential learning: experience as the source of learning and de-

velopment (Second Edition). Upper Saddle River (NJ): Pearson Education. 

[21] Kurtz, B., Fenwick, J. Jr, Ellsworth, C., Yuan, X., Steele, A. i Jia, X. (2007). Inter-

University software engineering using web services. W: I. Russell, S. Haller, J.D. 

Dougherty, S. Rodger i G. Lewandowski (Red.), Proceedings of the 38th SIGCSE (s. 

464-468). New York (NY): ACM. 

[22] Lane, T.J. (1994). Educating European Construction Managers of the Future: The De-

velopment of a Transnational Taught Master’s Course. European Journal of Engineer-

ing Education, 19(4), 443-448. doi: 10.1080/03043799408923311. 

[23] MacLeod, I.A. (2010). The education of innovative engineers. Engineering, construc-

tion and architectural management, 17(1), 21-34. doi: 10.1108/09699981011011294 

[24] May, D., Wold, K.A. i Moore, S.L. (2014). Developing Cultural Competencies through 

Transnational Learning Experiences in Active Online Learning Environments. Interna-

tional Journal of Engineering Pedagogy, 4(5), 12-19. Pobrano 17 stycznia 2019, z: 

http://online-journals.org/index.php/i-jep/article/view/3534/3006 

[25] Oladiran, M.T., Uziak, J., Eisenberg, M. i Scheffer, C. (2011). Global Engineering 

Teams--A Programme Promoting Teamwork in Engineering Design and Manufactur-

ing. European Journal of Engineering Education, 36(2), 173-186. doi: 

doi.org/10.1080/03043797.2011.573534 

[26] Paasivaara, M., Lassenius, C., Damian, D., Raty, P. i Schroter, A. (2013). Teaching 

students global software engineering skills using distributed SCRUM. W: D. Notkin, 

B.H.C. Cheng i K. Pohl (Red.), Proceedings of the 35th ICSE (s. 1128-1137). Piscata-

way (NJ): IEEE. 

[27] Paci, A.M., Lalle, C. i Chiacchio, M.S. (2013). Education for innovation: trends, col-

laborations and views. Journal of Intelligent Manufacturing, 24(3), 487-493. doi: 

10.1007/s10845-012-0631-z 

[28] Petrea, E. i Velescu. E. (2014). An Example of Science Students’ Interaction in a For-

eign Language for the Implementation of Inter-university Research Projects. Procedia 

- Social and Behavioral Sciences, 141, 707-711. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.05.124 

[29] Saaty, T.L. (1990). How to make a decision: The analytic hierarchy process. European 

Journal of Operations Research, 48(1), 9-26. doi: 10.1016/0377-2217(90)90057-I 

[30] Sanderson, H. (2017). Bottom-up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable 

Europe. Impact, 1, 63-65. Pobrano 17 stycznia 2019, z: 



EDUAKCJA  
Magazyn Edukacji Elektronicznej  
Nr 2 (16)/2018 
 

101 

 

https://www.ingentaconnect.com/content/sil/im-

pact/2017/00002017/00000001/art00023?crawler=true&mimetype=application/pdf 

[31] Savonius, S.J. (1926), The wing-rotor in theory and practice. Savonius&Co.: 

Helsgingfors.  

[32] Schein, E.H. (1996). Kurt Lewin’s change theory in the field and in the classroom: 

Notes toward a model of managed learning. Systems practice, 1, 27-47. doi: 

10.1007/BF02173417 

[33] Sharma, B., Steward, B., Ong, S.K. i Miguez, F.E. (2017). Evaluation of teaching ap-

proach and student learning in a multidisciplinary sustainable engineering course. Jo-

urnal of Cleaner Production, 142(4), 4032-4040. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.10.046 

[34] Stock, T. i Kohl, H. (2018). Perspectives for International Engineering Education: Sus-

tainable-oriented and Transnational Teaching and Learning. Procedia Manufacturing, 

21, 10-17. doi: 10.1016/j.promfg.2018.02.089 

[35] Stock, T. i Seliger, G. (2016), Methodology for the Development of Hardware Startups. 

Advanced Materials Research, 1140, 505-512. doi: 10.4028/www.scienti-

fic.net/AMR.1140.505 

[36] Stock, T., Haskins, C., Gladysz, B., Urgo, M. i Kohl, H. (2017). A guideline for plan-

ning and implementing an action-based and transnational course in higher engineering 

education: A Case for Sustainable Value Creation. W: J.C. Quadrado, J. Bernardino i 

J. Rocha (Red.) Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference (s. 33-40). Bruksela: 

SEFI. Pobrano 17 stycznie 2019, z: http://hdl.handle.net/11311/1033285 

[37] Stock, T., Haskins, C., Gladysz, B., Urgo, M., Kohl, H., Strandhagen, J.O., Jarzebow-

ska, E. i  

[38] The United Republic of Tanzania (2016). Energy Access Situation Report 2016: Tan-

zania Mainland. Pobrano 17 stycznia 2019, z: http://www.nbs.go.tz/nbs/ta-

kwimu/rea/Energy_Access_Situation_Report_2016.pdf 

[39] Tolio, T. (2016). Development of a project-oriented and transnational master course for 

training the engineering competencies required in an increasingly demanding work-life 

in Europe. W: Proceedings of the 44th SEFI Annual Conference (s. 1-13), Tampere: 

SEFI. Pobrano 17 stycznia 2019, z: https://www.sefi.be/conference/2016/page/3/ 

[40] Vernon, J. (2000). Engineering education: ending the centre or back to the future. Eu-

ropean Journal of Engineering Education, 25(3), 215-225. doi: 

10.1080/030437900438649 

[41] Wadsworth, B. J. (2004). Piaget's theory of cognitive and affective development: Foun-

dations of constructivism. London: Pearson. 

[42] World Health Organisation (2014). Evidence of Hand hygiene to Reduce Transmission 

and Infections by Multi-Drug Resistant Organisms in Health-Care Settings. Geneva: 
WHO. Pobrano 17 stycznia 2019, z: https://www.who.int/gpsc/5may/MDRO_litera-

ture-review.pdf 



EDUAKCJA  
Magazyn Edukacji Elektronicznej  
Nr 2 (16)/2018 
 

102 

 

[43] World Health Organisation (2009). Guidelines on Hand Hygiene in Health Care, Ge-

neva: WHO. Pobrano 17 stycznia 2019, z: http://apps.who.int/iris/bitstream/han-

dle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf 

[44] Ziemian, C.W. i Sharma, M.M. (2008). Adapting Learning Factory Concepts Towards 

Integrated Manufacturing Education. International Journal of Engineering Education, 

24(1), 199-210. 

 


