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INT 109: „Wirtschaftliche Entwicklung durch aktive Kooperation zwischen den Hochschulen und Unternehmen 
der deutsch-polnischen Grenzregion“  

Informacje ogólne  

Wszechobecne kwestie, takie jak rozwój demograficzny, ucieczka młodych ludzi do dużych metropolii, problemy z 
przyciąganiem stażystów, wykwalifikowanych pracowników i absolwentów stanowią ogromne wyzwania dla 
pomorskiego pogranicza. W tym kontekście partnerzy projektu, Uniwersytet Szczeciński, Hochschule Stralsund, 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde oraz Unternehmervereinigung Uckermark e. V. zgodzili się na 
wdrożenie nowych koncepcji w zakresie współpracy gospodarczej, transgranicznego transferu wiedzy oraz realizacji 
działań promujących spotkania transgraniczne, które przyczynią się do rozwiązania problemów strukturalnych. Przy 
pomocy projektu Interreg mają powstać nowe formy współpracy i tworzenia sieci kontaktów między studentami i 
firmami w regionie pomorskim. 

Ogólne cele projektu: 
• Wczesne związanie młodych naukowców z regionem pomorskim 
• Promowanie spotkań transgranicznych (i przyczynianie się do rozwiązywania problemów strukturalnych) 
• Intensyfikacja współpracy instytucjonalnej w kontekście transgranicznym 
• Powstanie sieci i klastrów w nauce i biznesie / Sieci i klastry w nauce i biznesie  
• Współpraca i tworzenie sieci kontaktów między studentami i firmami w regionie pomorskim 
• Tworzenie możliwości wymiany i kontaktów między studentami polskimi i niemieckimi 
• Zabezpieczenie następnego pokolenia wykwalifikowanych pracowników poprzez ukierunkowane i 

dostosowane do potrzeb promowanie i szkolenie 

Treść projektu - Jakie rozwiązania/odpowiedzi znajdują się w projekcie INTERREG 109 

Projekt 109 INTERREG przyczyni się do intensyfikacji i konsolidacji współpracy pomiędzy nauką, nauczaniem i 
praktyką w regionie pomorskim. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość zaprezentowania się jako 
potencjalni i atrakcyjni pracodawcy dla studentów i absolwentów* Hochschule Stralsund (HOST), Uniwersytetu 
Szczecińskiego (US) i Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), którzy mają doświadczenie 
techniczne i entuzjazm dla technologii. Wizyty firmowe umożliwią obu stronom poznanie się podczas studiów, 
nawiązanie kontaktów i budowę sieci kontaktów w polsko-niemieckim regionie przygranicznym.  

Prowadzone są zintegrowane warsztaty i opracowywane są specjalne katalogi tematyczne. Prowadzi to do dyskusji 
pomiędzy menadżerami ds. zasobów ludzkich i studentami, którzy mogą bezpośrednio informować się o 
możliwościach odbycia stażu, napisania pracy dyplomowej w firmie i rozpoczęcia kariery w regionie. Ponadto 
wspólnie ze wszystkimi partnerami organizowana jest ponadnarodowa wymiana informacji o przedsiębiorstwach i 
konferencje specjalistyczne w celu utrwalenia nawiązanych kontaktów, rozwoju synergii i budowania 
międzynarodowych sieci. 

Studenci i firmy mogą skontaktować się z następującymi osobami w celu uzyskania dalszych informacji:  

Nazwisko: Sabine Langner , Tel.: 0049 3831-456538, E-Mail:interreg109@hochschule-stralsund.de 
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Informacje o projekcie w skrócie 

Tytuł projektu: Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę szkół wyższych i przedsiębiorstw w polsko-
niemieckim regionie przygranicznym - INT 109 

Manager projektu: Prof. Dr.-Ing. Petra Maier 

Osoba kontaktowa*w:  
Sabine Langner , Tel.: 0049 3831-456538, E-Mail:interreg109@hochschule-stralsund.de 

Partner: 
• Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) - LEAD - https://www.hnee.de/  
• Hochschule Stralsund (HOST) - https://www.hochschule-stralsund.de/ 
• Uniwersytet Szczeciński (US) - https://usz.edu.pl/  
• Unternehmervereinigung Uckermark e.V. (UVU) - https://www.uv-uckermark.de/ 

Organ finansujący/instytucja wypłacająca: Projekt INT 109 jest współfinansowany przez Unię Europejską z 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Program: Program Współpracy Interreg V A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w 
ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna EFRR 

Czas trwania: 01.11.2018 - 31.10.2020 / Od 01.11.2018 do 31.10.2020 

Grupy docelowe (Kim jest grupa docelowa dla projektu INTERREG 109?) 

Kto może uczestniczyć w projekcie? 

Studenci, którzy szukają: 
- Staże 
- Praktyczne tematy do pracy licencjackiej lub magisterskiej 
- Stanowiska stażystów w firmie w województwie pomorskim 
- Praca jako student-praktykant* lub podjęcie podwójnego kierunku studiów 
- lukratywne wolne miejsca pracy 
- wymiana międzykulturowa ze studentami z innych uczelni 

Profesorowie* i pracownicy uczelni, którzy szukają: 
- współpraca transgraniczna z nauką i biznesem 
- nowe projekty badawcze z przemysłem 
- Transfer wiedzy między uniwersytetami i/lub przedsiębiorstwami 
- Praktyczne wycieczki dla swoich uczniów 
- Prezentacja własnych tematów badawczych na sympozjach 

https://www.hnee.de/de/Startseite/HNE-Eberswalde-Startseite-E9875.htm
https://www.hochschule-stralsund.de/
https://usz.edu.pl/
https://www.uv-uckermark.de/
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Firmy, które szukają: 
- Prezentacja własnej firmy jako atrakcyjnego pracodawcy 
- Kontakt z potencjalnymi stażystami, pracownikami 
- Określenie możliwości współpracy, zagadnień naukowych i praktycznych 
- Założenie pracy licencjackiej lub magisterskiej akcentuje 
- Rekrutacja nowych pracowników 

Korzyści dla grup docelowych (Korzyści) 

Korzyści dla studentów / Jakie korzyści mogą odnieść studenci? 
- konkretna pomoc w orientacji zawodowej i zawodowej 
- bezpłatny udział w wycieczkach do innowacyjnych firm w regionie pomorskim 
- Poznanie firm, które szczególnie szukają współpracy ze studentami 
- tematyczne korytarze tematyczne dla prac naukowych i staży 
- Kontakty i sieci 
- wymiana transgraniczna ze studentami ze Szczecina, Eberswalde i Stralsundu 

Korzyści dla firm / Jakie korzyści mogą odnieść firmy? 
- Prezentacja własnej firmy jako atrakcyjnego pracodawcy 
- Kontakt z potencjalnymi stażystami, pracownikami 
- Określenie możliwości współpracy, zagadnień naukowych i praktycznych 
- Założenie pracy licencjackiej lub magisterskiej akcentuje 
- Rekrutacja nowych pracowników 
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Kontakt & dalsze informacje 

Pozostałe informacje i kontakt / Kontakt: / Gdzie powinienem się zgłosić w razie zainteresowania? 

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde: www.hnee.de/interreg109  
• Bärbel Jäkel; mail: Baerbel.Jaekel@hnee.de; Tel: +49 (0)3334 657- 394 
• Madlee Einsiedler; mail: Madlee.Einsiedler@hnee.de; Tel: +49 (0)3334 657- 590 

Hochschule Stralsund: www.interreg109.hochschule-stralsund.de 
• Sabine Langner, mail: interreg109@hochschule-stralsund.de; Tel: + 49 (0)3831 - 456538 

Uniwersytet Szczeciński: www.facebook.com/int109interreg/ 
• Kontakt z Prof. Korpysą; Strona Uniwersytetu Szczecińskiego  

Unternehmervereinigung Uckermark e.V.: www.uv-uckermark.de/  
• Mail: info@uv-uckermark.de; Tel: + 49 (0)3332 - 2670910 

Dalsze informacje: 

Program współpracy Interreg V A:  
https://interreg5a.info/de/2016-06-23-09-30-39/projektumsetzung/liste-der-bewilligten-
projekte/details/1/20/wirtschaftliche-entwicklung-durch-aktive-kooperation-zwischen-den-hochschulen-und-
unternehmen-der-deutsch-polnischen-grenzregion.html?start=0 
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mailto:Madlee.Einsiedler@hnee.de
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