-

Lokalizacja

Uczelnia

-

Uniwersytet w Koprivnicy

Wielkość

Kraj

>70,000

Chorwacja

Struktura organizacyjna mobilności
-

Podsumowanie
Uniwersytet w Koprivnicy jest pierwszą placówką edukacyjną w Europie Południowo-Wschodniej,
oferującą program nauczania ekologicznej mobilności miejskiej. Program zachęca do współpracy
transgranicznej w regionie i zapewnia solidne podstawy dla rozwoju planów zrównoważonej mobilności
miejskiej w miastach regionu.

Cele

Interesariusze

Główne cele działania obejmowały:

•

Władze Koprivnicy.

•

Podkreślenie znaczenia ekologicznej
mobilności miejskiej w mieście i szerszym
regionie.

•

Uczelnie partnerskie.

•

Zaplanowanie uniwersyteckiego programu
ekologicznej mobilności miejskiej.

•

Zachęcanie do współpracy transgranicznej i
wymiany wiedzy między miastami partnerskimi
i innymi miastami.

•

Promocja rozwoju planów zrównoważonej
mobilności miejskiej w regionie.

Wstęp
Obecnie niedostępne.
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Opis
Celem nowego Uniwersytetu w Koprivnicy było
pionierskie, wśród placówek edukacyjnych w
Europie Południowo-Wschodniej, wdrożenie
programów nauczania ekologicznej mobilności
miejskiej. W ten sposób uczelnia mogła
zaoferować możliwość kształcenia nowej
generacji specjalistów ds. transportu na tym
obszarze geograficznym, udostępniając im
nowy zestaw innowacyjnych technik i związanej
z nimi wiedzy mających przyczynić się do
zmiany paradygmatu planowania transportu w
całej UE i państw stowarzyszonych w regionie.
Celem programu jest wspieranie współpracy
transgranicznej i wymiany wiedzy między
miastem Koprivnica a innymi miastami w regionie
, jak również zapewnienie solidnych podstaw
dla rozwoju planów zrównoważonej mobilności
miejskiej w miastach regionu, dzięki opracowaniu
Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla
Miasta Kropivnica. Powyższe przyczyni się do
upowszechnienia koncepcji jako kluczowego
elementu planowania i projektowania transportu
w regionie.
Na
etapie
przygotowawczym
następujące zadania:

wykonano

•

Nawiązanie współpracy z uczelniami
partnerskimi w Lund, Lublanie, Zagrzebiu
i wydziałem zamiejscowym Uniwersytetu
w Veszprem w Nagykanizsa, Węgry, jak
również uczelniami z miast partnerskich
projektu DYN@MO: Politechniką w Aachen,
Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem w
Lund.

•

Krótkie omówienie istniejących programów
nauczania
ekologicznej
mobilności
miejskiej w innych wybranych państwach
członkowskich UE.

•

Identyfikacja elementów najlepszych praktyk
i analiza luk.

Wskaźniki
Obecnie niedostępne.

Na etapie
zadania:

realizacji

wykonano

następujące

•

Opracowanie programu nauczania w języku
angielskim – opracowanie koncepcji –
szczegółowe opisy modułów, struktury
programu, wyniki nauczania i metody oceny
studentów – celem opracowania programu
w pełni kompatybilnego z Europejskim
Systemem Transferu Punktów i zgodnego
z Procesem Bolońskim, z wykorzystaniem
danych wejściowych z centrum kompetencji
zajmującego się planem zrównoważonej
mobilności miejskiej. W ramach powyższego
działania
nie
opracowano
żadnych
materiałów
dydaktycznych
(ćwiczeń
własnych, wizyt w terenie, notatek z
wykładów i slajdów).

•

Potencjalne informacje zwrotne od studentów
i specjalistów na temat proponowanego
programu i jego modyfikacja w świetle tych
informacji. Program zbadano w ramach
intensywnego kursu dla potencjalnych
studentów studiów magisterskich.

•

Walidacja programu w chorwackim systemie
uczelni wyższych oczekuje na zatwierdzenie
przez władze państwowe.

-

Wyniki
Wyniki wymierne:
•

Powołana ekspercka rada doradcza

•

Opracowany i sprawdzony program nauczania

•

Wdrożony program nauczania

Oczekiwane rezultaty w perspektywie krótko- i średnioterminowej:
•

Plan rozwoju programu nauczania

•

Zbiór przykładów najlepszych praktyk

•

Opracowana propozycja programu nauczania

•

Sprawdzona i ewentualnie zmodyfikowana propozycja programu nauczania

Oczekiwane rezultaty w perspektywie średnio- i długoterminowej:
•

Wdrożony program nauczania

•

Tłumaczenie programu nauczania na język chorwacki

•

Krajowa i regionalna promocja programu nauczania i uczelni

Koszt

Finansowanie

Obecnie niedostępne.

Obecnie niedostępne.

Ustalenia
Obecnie niedostępne.

Elementy graficzne
Obecnie niedostępne.

Linki

Osoba do kontaktu

http://civitas.eu/content/development-curriculumclean-urban-mobility-university-koprivnica

Kristina Cvitic
kristina.cvitic@koprivnica.hr
Lider działania – miasto Koprivnica
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