Pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów tzw. Kick-off meeting w
ramach nowego projektu EngiMath Mathematics on-line learning model in
Engineering education

Na zaproszenie Koordynatora Projektu Matematics on-line learning model in engineering education
National ID: 2018-1-EE01-KA203-047098
EC Project Number: 2018-KA203-07/wd Reg 36-3-2/1498, realizowanego w ramach programu
ERASMUS + Cooperation for innovation and exchange of good practices KA203 Strategic Partners for
Higher Education (Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Projekty KA2013
Partnerstwo strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego),
którego partnerem jest Politechnika Koszalińska,
w dniach 06-07 grudnia 2018 odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów w Tallinn w Estonii w
Tallinna Tehnikakõrgkool
Na spotkanie pojechała Pani Dr inż. Anna Cellmer, która jest koordynatorem projektu po stronie
Politechniki Koszalińskiej jako uczelni partnerskiej.
Bardzo pomocne w adaptacji Projektu okazało się spotkanie zarówno z Koordynator Projektu Panią Dr
Anne Uukkivi jak i przedstawicielką Agencji Narodowej Programu Erasmus plus w Estonii.

Było to niezbędne spotkanie w celu ustalenia szczegółów w jaki sposób środki w poszczególnych
kategoriach mogą być rozliczane i do jakiej kwoty mogą przechodzić do innej kategorii jak i wielu
innych kwestii dotyczących zadań projektu i jego strony merytorycznej.

Zadaniem uczelni jako partnera było przedstawienie zarysu Planu Rozpowszechniania
informacji o projekcie (dissemination plan.) Pierwsze kroki w tym zakresie już zostały podjęte
informacje o projekcie są rozpowszechniane na powstałej stronie facebook na którą serdecznie
zapraszamy : https://www.facebook.com/engimath/
Inne tematy dotyczyły poszczególnych części projektu i również było to istotne żeby zrozumieć
pomysły i przedyskutować wspólnie w jaki sposób zrealizować narzucone cele.
Niezwykle ciekawe było też zwiedzenie Uczelni Tallinna Tehnikakõrgkool, która jest uczelnią bardzo
dobrze wyposażoną technicznie oraz kadrowo. Szereg zdjęć przedstawiłam na nowej facebook-owej
stronie projektu w ramach kolejnego zadania jego rozpowszechniania.
Więcej zdjęć z tego wydarzenia można znaleźć na stronie facebook projektu oraz na stronie www
projektu https://sites.google.com/tktk.ee/engimath/home

W ramach projektu i powstałego kursu przewidziany jest również konkurs dla studentów łącznie z
podróżą do Porto w Portugalii w roku 2021. Informacje o dalszych fazach projektu pojawią się
wkrótce.

