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O programie 
Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej zajmującym się zagadnieniami związanymi z 

edukacją, szkoleniami, młodzieżą i sportem, obejmującym lata 2014-2020. Akcja 

“Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym” przyczynia się do modernizacji i 

umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. Projekty, których 

celem jest budowanie potencjału, zachęcają do współpracy między Unią Europejską i 

krajami partnerskimi oraz do wspierania krajów partnerskich przy podejmowaniu wyzwań 

związanych z zarządzaniem instytucjami szkolnictwa wyższego.   

 

O projekcie 
Projekt AHEAD (Szkolnictwo Wyższe w Afryce – przywództwo w podnoszeniu 

włączającej innowacyjności na rzecz rozwoju) to trzyletni program dotyczący budowania 

potencjału, który rozpoczął się 15 października 2017 r. i zakończy się 14 października 

2020 r. Konsorcjum składa się z 4 uczelni z Europy (Rumunia, Polska, Wielka Brytania, 

Włochy), firmy doradczej z Bułgarii oraz 5 uczelni z Kenii, 2 z Tanzanii i 3 z Ugandy. 

Celem projektu jest budowanie potencjału uczelni wyższych w Kenii, Tanzanii i Ugandzie 

w zakresie wprowadzania innowacji i zarządzania nimi w taki sposób, aby jak najlepiej 

służyły potrzebom włączającego i zrównoważonego rozwoju w tych krajach. 

 

Cele projektu 
Cele ogólne: 

Zwiększenie potencjału uczelni partnerskich z Kenii, Tanzanii i Ugandy w zakresie 

kierowania, zarządzania, nauczania, badania i oceniania, aby umożliwić im wdrażanie 

„trójkąta wiedzy” i lepszą integrację funkcji badawczych, edukacyjnych i innowacyjnych w 

celu wspierania innowacyjności na rzecz zrównoważonego i włączającego rozwoju. 

Cele szczegółowe: 

 Umożliwienie uczelniom partnerskim weryfikacji i reformy struktur organizacyjnych oraz 

programów, budowanie niezbędnego kapitału ludzkiego oraz poszerzenie wiedzy w 

zakresie zarządzania, niezbędnej do przewodzenia i kierowania przepływem wiedzy i 

partnerstwami z zakresu innowacyjności, przy udziale różnych interesariuszy; 

 Rozwijanie bazy wiedzy i nauczania uczelni partnerskich w dziedzinie zarządzania 

innowacjami, innowacji włączających, przedsiębiorczości i przedsiębiorczości 

społecznej; 

 Stworzenie włączających struktur wspierających, skierowanych do interesariuszy oraz 

platform komunikacyjnych i zarządzanie nimi z myślą o wspieraniu lokalnej 

przedsiębiorczości i rozwoju włączającego w Kenii, Tanzanii i Ugandzie. 



 

Główne działania 
Główne działania i produkty projektu: 

 Analiza państwowych systemów innowacji w Kenii, Tanzanii i Ugandzie  

 Analiza potencjału innowacyjnego instytucji na uczelniach partnerskich  

 Rozwój otwartych zasobów edukacyjnych z dziedziny zarządzania innowacjami i 

innowacji włączających 

 Warsztaty budowania potencjału i szkolenia trenerów  

 Doskonalenie dobrych praktyk i bazy naukowej w celu rozwoju kształcenia 

przedsiębiorczości (społecznej)    

 Stworzenie wirtualnych Knowledge Gateways (bramek wiedzy) dla usystematyzowania 

współpracy między uczelniami partnerskimi a kluczowymi interesariuszami 

 Zacieśnianie współpracy z interesariuszami i konsultacje z ich udziałem  

 Założenie centrów rozwoju innowacji, tzw. Innovation for Development Hubs, na 

uczelniach partnerskich w Kenii, Tanzanii i Ugandzie oraz zainicjowanie tam działań 

ukierunkowanych na wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz umożliwienie 

interesariuszom współtworzenie innowacji  

Planowany efekt 
Celem projektu jest wsparcie uczelni partnerskich z Kenii, Tanzanii i Ugandy w 

usprawnieniu poniższych aspektów: 

 Powiązanie nauczania i badań z zaangażowaniem społeczności, transferem wiedzy, 

wsparciem dla innowacji i biznesu w gospodarkach lokalnych  

 Powiązanie działań badawczych z wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi oraz 

kluczowymi celami rozwoju danego kraju 

 Przywództwo w otwartej wymianie wiedzy i innowacji, zarówno na poziomie sektorów 

tradycyjnych, jak i zaawansowanych technologicznie, szczególnie przez zastosowanie 

multidyscyplinarnego podejścia, angażującego różnych interesariuszy, i budowanie 

kapitału ludzkiego oraz umiejętności w zakresie zarządzania  

 Budowanie kapitału ludzkiego, struktur wspierających oraz wiedzy specjalistycznej dla 

promowania społecznej innowacyjności i przedsiębiorczości na poziomie lokalnym oraz 

innowacyjności włączającej   

 Integracja uczelni ze środowiskiem zewnętrznym i przyczynianie się do lokalnego 

wzrostu gospodarczego   

www.ahead-project.net 

http://www.ahead-project.net/


 

 

Partnerzy projektu 
 

  
 

Rumunia 

Petru Maior University of Targu-Mureş 

www.upm.ro 
 

 
 

Polska 

Społeczna Akademia Nauk 

www.san.edu.pl 

 
 
 
 
 

Kenia 

Kibabii University 

www.kibu.ac.ke 

 

 

Kenia 

Kisii University 

www.kisiiuniversity.ac.ke 

 

Uganda 

Kyambogo University  
          www.kyu.ac.ug 

Wielka Brytania 

Birmingham City University  

www.bcu.ac.uk 

 

 

Bułgaria 

European Center for Quality  

www.ecq-bg.com 

 

Uganda 

Makerere University 

www.mak.ac.ug 

 

Tanzania 

Dar Es Salaam Institute of Technology 

      www.dit.ac.tz 

 

Uganda 

Lira University 

www.lirauni.ac.ug 

Włochy 

University of Molise 

www.unimol.it 

 
 
 
 
 

Kenia 

Kenyatta University 

www.ku.ac.ke 
 

Kenia 

The Catholic University of Eastern Africa 

www.cuea.edu 

 

Tanzania 

State University of Zanzibar 

www.suza.ac.tz 

 

Kenia 

Mount Kenya University  
www.mku.ac.ke 

 

 

Odwiedź nas: www.ahead-project.net 

 
Biuro projektu w Polsce:  

Dział Projektów Międzynarodowych Społecznej Akademii Nauk 

Marta Kędzia mkedzia@spoleczna.pl 
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