
 

 

Projekt/ Projekt 

Współpraca szkół wyższych na rzecz zrównoważonego 

rozwoju polsko-czeskiego pogranicza/ 

Spolupráce vysokých škol pro udržitelný rozvoj  

česko-polského příhraničí 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa/ je 

spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální 

rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa   

Numer projektu/ 

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000850 

 

 

 

 

Partnerzy projektu/ Partneři projektu 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze/  

Ekonomická univerzita ve Vratislavi,  

Fakulta ekonomie, managementu a turismu v Jelení Hoře  

 
Uniwersytet Techniczny w Libercu, Wydział Ekonomiczny/  
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta                

 

Czas realizacji projektu/ Doba realizace projektu: 

27.04.2017 – 26.04.2018 

 

 

 

 



Cele projektu   

1) wzmocnienie długoletniej współpracy badawczej 

pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Ekonomicznego 

Uniwersytetu Technicznego w Libercu i Wydziału Ekonomii, 

Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu.  

2) uzupełnienie wiedzy ekonomicznej nt. zrównoważonego 

zarządzania w przedsiębiorstwach regionalnych (głównie 

rolniczych i agroturystycznych) oraz interkulturalnej studentów 

obu uczelni ze szczególnym uwzględnieniem aspektów 

praktycznych. 

 

Uzyskane dzięki projektowi kompetencje ułatwią studentom 

kontakt z praktyką gospodarczą.  To powinno motywować 

studentów, aby pozostać w regionie po ukończeniu studiów. Obie 

szkoły partnerskie są regionalnymi uczelniami wyższymi, o czym 

świadczy również większościowy udział studentów z regionu, 

którzy są pod wieloma względami mocno związani z regionem. 

Tym bardziej założenia projektu mają na celu zatrzymanie tego 

potencjału intelektualnego w regionie i pokazanie studentom 

perspektyw związanych z pozostaniem w regionie.     

Ponadto wzmocniona współpraca między uczelniami 

zaowocuje podobnymi projektami w kolejnych latach 

akademickich. Możliwe jest również pogłębianie współpracy 

uniwersytetów z przedsiębiorstwami regionalnymi oraz 

uwrażliwienie przedsiębiorstw regionalnych na tematykę 

zrównoważonego gospodarowania. 

 

 

 



 

Cíle projektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Posílení dlouhodobé výzkumné spolupráce vědecko-

pedagogických pracovníků Hospodářské fakulty Technické 

univerzity v Liberci a Fakulty ekonomie, managementu a 

cestovního ruchu v Jelení Hoře Ekonomické univerzity ve Vratislavi 

 

2) Rozšíření vědomostí studentů v oblasti udržitelného rozvoje 

regionálních podniků (většinou v oblasti zemědělství a 

agroturistiky) a prohloubení interkulturních vědomostí obou 

univerzit s důrazem na praktické zkušenosti. 

 

Na základě získaných kompetencí studenti posílí svoje šance na 

vstup do praxe. To je bude motivovat k tomu, aby uplatnili svoje 

kompetence pokud možno v regionu. Obě partnerské univerzity 

jsou regionálními vysokými školami, z čehož lze odvodit, že jejich 

studenti pocházejí z blízkého okolí a jsou tedy v několika ohledech 

s regionem spojeni. O to více spočívá cíl projektu v udržení tohoto 

inteligenčního potenciálu v regionu a v možnosti nabídnout mu 

perspektivu.  

 

Navíc slibuje prohloubení spolupráce mezi oběma vysokými 

školami a do budoucna další spolupráci a projekty. Umožní též 

užší spolupráci mezi oběma univerzitami a regionálními podniky, 

jakož i senzibilizaci podniků pro problematiku udržitelného 

hospodářství. 

 

 



 

Kluczowe działania projektu/ Klíčové aktivity projektu 

 

 

1) Badania nt. aktualnego stanu 

zrównoważonego zarządzania w 

przedsiębiorstwach regionalnych, 

prowadzone przez studentów i 

pracowników 

 

1) Rešerše studentů a vědeckých 

spolupracovníků na téma  "Aktuální 

stav trvalého managementu 

regionálních podniků" 

 

2) Wspólne dwudniowe warsztaty 

nt.: zarządzania jakością i 

środowiskiem, zarządzania 

zrównoważonego, zrównoważonej 

konsumpcji i produkcji, 

zrównoważonego marketingu 

 

2) Společné dvoudenní workshopy 

na odborná témata: management 

kvality a životního prostředí, 

management trvalého rozvoje, 

udržitelná spotřeba a produkce, 

trvalý marketing  

 

3) Wyjazdy studyjne do wybranych 

firm regionalnych 

 

3) Exkurze do vybraných 

zemědělských firem 

 

4) Konferencja w Jeleniej Górze 

 

4) Konference v Jelení Hoře 

 

5) Publikacja końcowa wydana 

wspólnie przez partnerów projektu 

 

5) Závěrečná publikace  bude 

vydána oběma projektovými 

partnery 

 

 

Kontakt 

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki  

ul. Kochanowskiego 8, 58-500 Jelenia Góra 

Tel. +48 75 75 38 252 

www.kzjis.ue.wroc.pl 

sabina.zaremba-warnke@ue.wroc.pl 

 

 

http://www.kzjis.ue.wroc.pl/

