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Agenda
• Cele i rezultaty projektu MADEM
• Działania w projekcie
– Materiały dla specjalności
– Laboratorium
– Portale internetowe
–…

Projekt MADEM – Cele projektu
Rezultaty:
• nowa oferta edukacyjna studiów w jęz. ang.
• wydział przygotowany do prowadzenia tych studiów

Korzyści: umiędzynarodowienie studiów na PL poprzez
uruchomienie studiów w j. ang.
Za realizację projektu odpowiada PL

Specjalność „Tworzenie aplikacji mobilnych do
monitoringu środowiska”
Celem kształcenia na nowej specjalności jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie
projektowania i wytwarzania aplikacji na urządzenia mobilne ukierunkowane przede
wszystkim na monitorowanie środowiska

Specjalność skierowana jest do osób zamierzających podjąć pracę w firmach informatycznych w
charakterze projektantów i programistów aplikacji
Główny nacisk położony będzie na wytwarzanie aplikacji mobilnych na najbardziej popularne
obecnie platformy oraz na wskazanie możliwości monitorowania za pomocą urządzeń mobilnych
potencjalnych zagrożeń związanych ze środowiskiem
Zapotrzebowanie na absolwentów z biegłą znajomością języka angielskiego

Po zakończeniu realizacji projektu specjalności będzie kontynuowana w ramach oferty WEiI dla
studentów z zagranicy

Rezultaty projektu
Materiały
Opracowanie planów studiów w j. ang.
• Siatki, sylabusy, efekty kształcenia, sylwetka absolwenta, wymagania wstępne,
regulaminy, zasady rekrutacji i inne elementy programu kształcenia
• Standardy prac magisterskich

Przygotowanie materiałów dydaktycznych w j. ang. dla
wszystkich przedmiotów specjalności
• Materiały wykładowe (slajdy z komentarzami) – 17 szt.
• Materiały do laboratoriów (instrukcje) – 16 szt.
• Podręczniki-skrypty -5 szt. (recenzowane)
• Autorzy zobowiązani są zapewnić korektę językową
• Materiały będą dostępne na platformie e-learningowej

Rezultaty projektu
Sprzęt
Poszerzenie bazy dydaktycznej WEiI o 16 stanowiskową pracownię komputerową i
urządzenia specjalistyczne:
• Laptopy
• Smartfony
• tablety
• odbiorniki GPS
• aparaty fotograficzne z GPS
• czujniki drgań
• stacje pogodowe
• czujniki deszczu
• encefalograf do badań reakcji na sytuacje kryzysowe
• okulary do wirtualnej rzeczywistości

Zakup licencji dostępu do cyfrowych baz danych czasopism i książek w j. angielskim
dla pracowników

Rezultaty projektu
Portale
Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej projektu - w j. polskim i
angielskim
• Promocja projektu oraz prezentowanie rezultatów

Opracowanie, uruchomienie i administrowanie e-learningu
• Skonfigurowanie angielskojęzycznej platformy e-learningowej i jej administracja
• Opracowanie uzupełniających kursów dla studentów (5 kursów)

Budowa i uruchomienie Portalu Wymiany Wiedzy
• Projekt modyfikacji istniejącego w j. polskim i ukierunkowanego na przedsiębiorców PWW
• Rozwinięcie go w stronę bardziej otwartego na szeroka publikę (absolwenci, instytucje
samorządowe/państwowe, pozarządowe/społeczne i obywatele)
• Portal będzie służył wymianie wiedzy i propagowaniu świadomości konieczności ochrony
środowiska i roli informatyki w tym zakresie

Rezultaty projektu
Spotkania
Organizacja 2 paneli dyskusyjnych
dla specjalności
• Konsultacje programów studiów z interencjuszami zewnętrznymi
• Rezultaty projektu odpowiadające potrzebom rynku

Wizyta studyjna w WIOŚ Lublin
• Zapoznanie się ze stacjami i urządzeniami pomiarowymi
• Rozpoczęcie współpracy
• Udział w konferencji w WIOŚ

Wizyta studyjna w Norwegii
• Nawiązanie kontaktu z Urzędem Miasta oraz Telemark University College w mieście
Porsgrunn
• Zapoznanie się ze specyfiką regionu oraz problemem zanieczyszczenia środowiska
• Zaznajomienie się z prowadzoną polityką dotyczącą ochrony środowiska

Przygotowanie i realizacja konferencji podsumowującej projekt
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