
Sprawozdanie z pobytu w ISEC Lisboa - Instituto Superior de 

Educação e Ciências. 
 

W dniach 17 - 21 czerwca 2022 r. Pani Monika Wachnik – główny specjalista ds. analizy 

projektów B+R oraz Pani Bogna Jobda, Kierownik Działu Kadr uczestniczyły w mobilności  

w ramach programu Erasmus+/Staff Mobility for Training w uczelni partnerskiej w Lizbonie 

(Portugalia). 

 

Celami wyjazdu były: 

Wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinach związanych z zarządzaniem projektami oraz 

zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także zapoznanie się z potencjałem kadrowym 

i  badawczym Uczelni partnerskiej. 

 

W trakcie mobilności zorganizowano łącznie trzy spotkania oraz wizytę studyjną wspólnie 

z innymi uczestnikami mobilności z Wegier, a także ze studentami odbywającymi praktyki na 

Uniwersytecie ISEC.  

 

Uczestniczki wyjazdu w terminie 17-21.10.2022 brały udział w: 

- spotkaniu z Panią Manelą Alagoa (International Relations Office)  

- spotkaniu z Panią Romaną Madeira (RH Coordinator) 

- spotkaniu z Panią Aną Oliveira (Research& Development Department) i Panem 

Carlosem Cabeleira (Director-General for Development and Strategic Planning) 

- wizyciew w Castelo de S. Jorge – spotkanie z Panią Manelą Alagoa, innymi 

uczestnikami programu z Budapesztu oraz studentami Erasmus+. 

 

W trakcie powyższych spotkań szczegółowo zostały omówione zasady oraz organizacja pracy 

Uczelni. Szczegółowo zapoznano się także z procesami zarządzania zasobami ludzkimi 

i standardami doskonalenia zawodowego oraz systemem szkoleń. Wymienione zostały 

doświadczenia i rozwiązania w zakresie organizacji pracy o okresie pandemii COVID-19, jak 

również nowoczesne podejście do prowadzenia zajęć w sytuacji pandemicznej. 

Przeprowadzone dyskusje pozwoliły ponadto na weryfikacje mocnych i słabych stron podejścia 

do zarządzania projektami w obu instytucjach, a także perspektywę stymulowania zmian  

i podnoszenia jakości realizacji projektów i współpracy międzynarodowej w zaangażowanych 

instytucjach. 

Wizyta studyjna umożliwiła zaś na wymianę informacji, a także poznania opinii studentów 

biorących udział w ramach wymiany akademickiej. 

 

Uczestnictwo w wymianie było doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, dzielenia się 

pomysłami i szansą nawiązanie partnerstwa w ramach innych przedsięwzięć w obszarach 

organizacji badań i rozwoju oraz zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji partnerskiej. 



        

 


