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Opis wyników pracy intelektualnej 

Identyfikator pracy O9 

Tytuł Działania promocyjne 

Opis rezultatu (w 
tym: spodziewane 
elementy 
innowacyjne, 
oczekiwany efekt i 
możliwość transferu 
wyników) 

Wyniki te obejmują rozpowszechnianie podstaw metodologicznych i 
promocję rozszerzonej internetowej platformy zarządzania programami 
studiów medycznych wśród szerokiej społeczności nauczycieli i 
studentów w MEFANET, MedBiquitous oraz wszystkich zaangażowanych 
partnerów. Wyniki projektu zostaną opublikowane w formie artykułu w 
czasopiśmie związanym z edukacją medyczną (np. MEFANET Journal). 
Wykorzystanie istniejących już kanałów komunikacji wewnątrz MEFANET 
zapewni również dotarcie do szerokiego grona nauczycieli i poręczycieli, 
działających na wszystkich wydziałach medycznych w Czechach i na 
Słowacji. Ponadto wszyscy partnerzy będą zaangażowani w promocję 
wyników projektu poprzez swoje sieci znajomości w obrębie 
poszczególnych krajów. 

Typ rezultatu Metodologie/wytyczne – Plan rozpowszechniania/eksploatacji 

Proszę opisać podział 
pracy, zadania 
prowadzące do 
uzyskania rezultatu i 
zastosowaną 
metodologię 

Każda instytucja partnerska ma następujące zadania i role: 
*** UPJS - Wytyczne dotyczące koordynacji i rozpowszechniania 
artykułów wśród interesariuszy (MEFANET, MedBiquitous). 
*** JU - Współtworzenie artykułu i promocje. 
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*** UAU - Współtworzenie artykułu i promocje. 
*** MU - Tworzenie artykułu i promocje. 
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1. Wprowadzenie 

Finalny pakiet pracy, zatytułowany "Przedsięwzięcie promocyjne", miał zostać zrealizowany w ciągu 

ostatnich dwóch miesięcy czasu trwania projektu. Czas ten został jednak wykorzystany głównie do 

podsumowania informacji i najważniejszych zagadnień związanych ze wszystkimi naszymi działaniami 

podejmowanymi w całym okresie realizacji projektu oraz do zapewnienia ich jak najszerszej promocji. W 

ten sposób wszyscy partnerzy pracowali nad tym pakietem pracy pośrednio od samego początku 

projektu, komunikując się z specjalistami i osobami zainteresowanymi tematyką organizacji programów 

nauczania. Ponadto na bieżąco udostępniali szczegóły dotyczące projektu i jego wyników w swoich 

instytucjach za pośrednictwem różnych osobistych i instytucjonalnych kanałów informacyjnych. UPJS, 

jako koordynator projektu, przygotował stronę internetową projektu BCIME, aby poinformować szeroką 

społeczność interesariuszy, ale także opinię publiczną, o wszystkich istotnych osiągnięciach zespołu 

wdrożeniowego. Działania promocyjne zostały przedstawione w jednorodnym stylu, aby zapewnić 

spójny wpływ wizualny na grupę docelową, z wykorzystaniem uzgodnionego logo projektu, szablonów 

dokumentów i prezentacji, ulotek itp. Najważniejszym efektem tego dorobku intelektualnego jest 

artykuł, który zobowiązaliśmy się opublikować w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym związanym z 

edukacją medyczną. W tym artykule podsumowaliśmy nasze wyniki i spodziewamy się, że będzie on 

mógł zostać opublikowany w ostatnim kwartale 2021 roku (w zależności od procesu recenzowania). 

Mimo, że zadeklarowaliśmy przygotowanie tylko jednego artykułu, byliśmy bardziej aktywni w naszej 

pracy i mamy już trzy artykuły opublikowane i cytowane w bazie danych SCOPUS, które potwierdzają 

zaangażowanie partnerów projektu w działania badawcze i upowszechniające, a także aktualność 

problemów, które rozwiązaliśmy w naszym projekcie. Poszczególne działania promocyjne i osiągnięte 

wyniki podsumowano w kolejnych rozdziałach. 

2. Style i szablony BCIME 

Głównym elementem wizualnym naszych prezentacji jest oczywiście logo projektu. 

Zaprojektowaliśmy je tak, aby było łatwe do zapamiętania, wyjątkowe i odpowiednio czytelny. Wszyscy 

partnerzy zgodzili się na zaproponowane logo i układ kolorystyczny, jaki pokazano na rysunku 1. 

 

Rys. 1 Oficjalne logo projektu BCIME podkreślające jego (1) przynależność do ram programowych 
ERASMUS+, (2) skupienie się na zagadnieniach dotyczących programów nauczania oraz (3) obszar 

edukacji medycznej. 

W celu ujednolicenia stylu dokumentów, agendy, szczegółowych harmonogramów i programów 

spotkań projektowych, raportów indywidualnych itp. przygotowaliśmy szablon dokumentu, w którym 

strona tytułowa zawsze informuje o projekcie unijnym, partnerach i rodzaju dokumentu; strony 

wewnątrz dokumentu mają predefiniowane nagłówki i stopki, a ostatnia strona przedstawia mapę 

konsorcjum oraz logo programu UE i projektu. Przykładowy szablon dokumentów BCIME pokazano na 

rysunku 2. 
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Rys. 2 Dokumenty BCIME wykonane w jednolitym stylu. 

Podobnie jak szablon dokumentów, szablon prezentacji został zaprojektowany i zaakceptowany 

przez wszystkich partnerów. W trakcie realizacji projektu szablon ten został nieco zmodyfikowany, aby 

był bardziej atrakcyjny. Ponownie podkreślamy program UE, działania BCIME i udział instytucji 

partnerskich, jak pokazano to na Rysunku 3. 

 

Rys. 3 Starszy (na górze) i nowszy (na dole) szablon prezentacji. 
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Poszczególne działania w ramach projektu BCIME były reklamowane również za pomocą ulotki 

upowszechnianej wśród wszystkich partnerskich instytucji oraz w trakcie wydarzeń, w których braliśmy 

udział. Uważamy iż jest to skuteczny sposób by przyciągać uwagę zainteresowanych stron i ogółu 

społeczeństwa. Ulotki zawierały ogólne dane dotyczące projektu oraz link do strony internetowej 

projektu, pozwalającej na uzyskanie szczegółowych informacji. W trakcie projektu przygotowaliśmy i 

upowszechniliśmy spójne stylistycznie warianty ulotek, mające następujące cele. 

 

Szczegóły projektu BCIME i działania 
komunikowane zainteresowanym stronom i opinii 
publicznej podczas całego okresu realizacji. 

 

Promocja warsztatów dotyczących innowacji w 
programie nauczania przeznaczona dla 
potencjalnych uczestników. Zorganizowano je w 
Brnie w Czechach w listopadzie 2019 r. 
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Promocja warsztatów konferencyjnych na temat 
mapowania programów nauczania i innowacji dla 
potencjalnych uczestników. Zorganizowane je w 
Krakowie w maju 2021 roku. 

 

Szczegółowy program łączonych warsztatów 
konferencyjnych na temat mapowania programów 
nauczania i innowacji dla uczestników lokalnych i 
zdalnych. 
 

 

 

Do promocji działań związanych z projektem BCIME wykorzystano różne oficjalne i/lub 

indywidualne spotkania, dlatego rozdaliśmy nie tylko materiały drukowane, takie jak programy, ulotki, 

broszury itp., ale także np. długopisy z logo projektu UE i BCIME, jak pokazano na rysunku 4. 
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Rys. 4 Długopisy z logo UE i BCIME rozdawane podczas wydarzeń i działań BCIME. 

3. Strona internetowa projektu BCIME 

Oficjalną platformą i najczęściej używanym źródłem informacji dla ogółu społeczeństwa jest strona 

internetowa projektu BCIME. Jest ona dostępna w domenie internetowej koordynatora (UPJS) pod 

linkiem http://bcime.upjs.sk. 

 

Rys. 5 Strona internetowa projektu BCIME dostępna w domenie internetowej koordynatora. 

http://bcime.upjs.sk/
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Na stronie głównej odwiedzającym wyświetlane są główne fakty dotyczące projektu, informacje o 

aktualnie prowadzonych działaniach oraz ważne linki: 

 Platforma wyników programu Erasmus+ Komisji Europejskiej 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2018-1-SK01-KA203-046318, 

 Krajowa strona internetowa programu Erasmus+ w kraju koordynatora (UPJS) 

https://www.erasmusplus.sk/ oraz  

 Słowackie Stowarzyszenie Akademickie Współpracy Międzynarodowej (SAAIC) Narodowa 

agencja projektów Erasmus+ 

http://www.saaic.sk/_main.php?prog=SAAIC&str=saaic_about_us.html. 

 

Struktura strony została zaprojektowana tak, aby była przejrzysta i prosta, aby umożliwić 

odwiedzającym łatwe odnalezienie wszystkiego, co dotyczy projektu. Poszczególne sekcje serwisu 

zostały opisane w Tabeli 1. 

Tabela 1. Struktura serwisu BCIME. 

Sekcja Opis 

Home Szczegóły projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+, informacje o 
ostatnich działaniach oraz linki do platform UE. 

Partners Opis konsorcjum projektowego i dane partnerów wraz z hiperłączami do ich 
lokalnych stron internetowych. 

Aim Podsumowanie głównych celów i priorytetów projektu, realizowanych przez 
konsorcjum pięciu instytucji działających w ramach Unii Europejskiej. 

Meetings Przegląd międzynarodowych spotkań projektowych ze wszystkimi dokumentami i 
prezentacjami dostępnymi bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych projektem lub 
tematami zarządzania programem nauczania. 

Events Ogłoszenia i szczegóły dotyczące wydarzeń upowszechniających organizowanych dla 
docelowych grup interesariuszy i ogółu społeczeństwa wraz ze wszystkimi 
materiałami dostępnymi dla każdego odwiedzającego stronę internetową projektu. 

Outputs Jedna z najważniejszych sekcji serwisu. Tutaj indywidualne wyniki osiągnięte w 
ramach wszystkich dziewięciu części projektu są bezpłatnie udostępniane wszystkim 
zainteresowanym. Ponadto wszystkie wyniki są udostępniane we wszystkich pięciu 
językach partnerów, w tym w języku czeskim, niemieckim, polskim, rumuńskim i 
słowackim, oprócz języka angielskiego, który jest głównym językiem komunikacji 
między partnerami a ogółem społeczeństwa. 

Dissemination Sekcja ta podsumowuje informacje o działaniach upowszechniających, które 
zrealizowaliśmy w celu promocji projektu BCIME oraz o wynikach, jakie osiągnęliśmy 
w fazie realizacji projektu. 

Resources Przydatne zasoby związane z zarządzaniem programem nauczania i mapowaniem. 
Użytkownicy mogą tu znaleźć linki do dwóch głównych towarzystw - MedBiquitous i 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-SK01-KA203-046318
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-SK01-KA203-046318
https://www.erasmusplus.sk/
http://www.saaic.sk/_main.php?prog=SAAIC&str=saaic_about_us.html
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MEFANET - o których wspominaliśmy podczas opracowania i udostępniania 
metodologii oraz platformy ICT do optymalizacji programów nauczania. Ponadto 
znajdują się tutaj linki do oprogramowania EDUportfolio – głównego efektu projektu 
w tym zakresie. 

People W tej sekcji przedstawiono charakterystykę głównych członków zespołu ze wszystkich 
instytucji partnerskich. Korzystamy z tej części serwisu również po to, aby nie być 
anonimowym tylko otwartym na wszelką komunikację i dyskusje ze wszystkimi. 

 

 

Oprócz głównej strony internetowej wszyscy partnerzy wykorzystali swoje kanały komunikacji do 

upowszechniania działań w ramach projektu BCIME i udostępniania tam odsyłaczy do strony 

internetowej BCIME. Przykłady obejmują: 

 MU (Brno, Czechy) https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/43286?pg=vyzkum--projekty-

podporovane-eu&prid=212, oraz https://iba.med.muni.cz/aktuality/zahajen-dalsi-projekt-

erasmus-zamereny-na-vyuku-medicinskych-oboru 

 UAU (Augsburg, Niemcy) https://www.uni-augsburg.de/en/fakultaet/med/profs/chair-

medical-education-sciences/bcime/  

 UJ (Kraków, Polska) https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/nauka/projekty/projekty-

bcime/  

 UMF (Iasi, Rumunia) https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-

universitatii/Rector/Raportul%20rectorului/Raportul-Rectorului-2017-

2018.pdf#search=BCIME  

 

4. Działania promocyjne i upowszechniające 

Wszyscy partnerzy uczestniczyli w przygotowaniu materiałów do wykorzystania w procesie 

komunikacji z interesariuszami i opinią publiczną. Dzięki takim działaniom udało nam się zwiększyć 

świadomość potrzeby harmonizacji i optymalizacji nie tylko programów nauczania medycznego i 

zdrowotnego, ale także programów nauczania w innych obszarach na różnych poziomach edukacji. 

Wybrane działania, wymienione poniżej, obejmują różne seminaria i warsztaty, które członkowie 

zespołu odwiedzili i wykorzystali do informowania publiczności o projekcie BCIME. 

Prezentacja: ”Building Curriculum Infrastructure in Medical Education - From the idea to the 

project" 

Wydarzenie: Information Day for Universities Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices, Strategic Partnerships and Centralized Projects, Call 2019 

Organizator: Slovak Academic Association for International Cooperation (SAAIC) 

Miejsce: Hotel Yasmin, Košice, Slovakia 

Data: 23 października 2018 

 

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/43286?pg=vyzkum--projekty-podporovane-eu&prid=212
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/43286?pg=vyzkum--projekty-podporovane-eu&prid=212
https://iba.med.muni.cz/aktuality/zahajen-dalsi-projekt-erasmus-zamereny-na-vyuku-medicinskych-oboru
https://iba.med.muni.cz/aktuality/zahajen-dalsi-projekt-erasmus-zamereny-na-vyuku-medicinskych-oboru
https://www.uni-augsburg.de/en/fakultaet/med/profs/chair-medical-education-sciences/bcime/
https://www.uni-augsburg.de/en/fakultaet/med/profs/chair-medical-education-sciences/bcime/
https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/nauka/projekty/projekty-bcime/
https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/nauka/projekty/projekty-bcime/
https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-universitatii/Rector/Raportul%20rectorului/Raportul-Rectorului-2017-2018.pdf#search=BCIME
https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-universitatii/Rector/Raportul%20rectorului/Raportul-Rectorului-2017-2018.pdf#search=BCIME
https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/conducerea-universitatii/Rector/Raportul%20rectorului/Raportul-Rectorului-2017-2018.pdf#search=BCIME
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Prezentacja: "Building Curriculum Infrastructure in Medical Education - Flyer" 

Wydarzenie: Erasmus+ information seminar Posłuchaj, podziel się, zainspiruj 

Organizator: Foundation for the Development of the Education System (FRSE), National Agency for 

the Erasmus+ Programme 

Miejsce: Hotel Mercure, Warszawa, Poland 

Data: 25 lutego 2019 

 

Prezentacja: "EDUportfolio: complex platform for curriculum management and mapping" 

Wydarzenie: CSEDU 2019, 11th International Conference on Computer Supported Education 

Organizator: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication 

(INSTICC), University of Crete 

Miejsce: Heraklion, Crete – Greece 

Data: 2. - 4. maja 2019 

 

Prezentacja: "Analiza programu studiów: standardy ministerialne i uczelniana macierz efektów 

uczenia się. Prezentacja wyników projektu BCIME." (Curriculum mapping: health 

ministry learning outcomes standards and the university learning outcomes matrix. 

Presentation of results of the BCIME project.) 

Wydarzenie: Spotkanie Zespołu ds. Jakości Kształcenia. (Meeting of the Committee for Improving 

Quality in Education) 

Organizator: Committee for Improving Quality in Education of the Medical Faculty, Jagiellonian 

University Medical College 

Miejsce: Kraków, Polska (wydarzenie on-line) 

Data: 22. czerwca 2020, 13:30 

 

Prezentacja: "What is medical education informatics?" 

Wydarzenie: Sano Computational Medicine Seminars 

Organizator: Sano 

Miejsce: Kraków, Polska (wydarzenie on-line) 

Data: 5 lipca 2021, 14:00 - 15:30 

 

Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Dissemination" strony internetowej BCIME. Bezpośredni 

link to https://www.upjs.sk/en/faculty-of-medicine/bcime/dissemination/. Można tam również pobrać 

wszystkie upowszechniane lub prezentowane materiały. 

 

https://www.upjs.sk/en/faculty-of-medicine/bcime/dissemination/
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Rys. 6 Materiały dostępne do pobrania ze strony internetowej projektu BCIME. 

 

Oprócz wyżej wymienionych wydarzeń, promowaliśmy nowo opracowaną platformę EDUportfolio 

w sieciach MEFANET i MedBiquitous, zapewniając większy wpływ naszych wyników na różne instytucje, 

a także kraje inne niż zaangażowane w nasz projekt. 

MU i UPJS regularnie informowały o postępach projektu BCIME na wydarzeniach sieci MEFANET - 

konferencjach i komitetach koordynacyjnych (więcej szczegółów na stronie 

https://www.mefanet.cz/index-en.php?pg=mefanet-network). Spotkania takie obejmowały się w dniach 

27 listopada 2018, 18 lipca 2019, 27 listopada 2019, 18 czerwca 2020, 25 listopada 2020 i 20 lipca 2021. 

https://www.mefanet.cz/index-en.php?pg=mefanet-network
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Rys. 7 Posiedzenie rady koordynacyjnej MEFANET. 

W działaniach promocyjnych BCIME sieci MEFANET były zaangażowane następujące instytucje, ich 

pracownicy i studenci: 

 Wydział Lekarski Uniwersytetu Masaryka 

 Wydział Lekarski Jessenius w Martinie na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie 

 Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie 

 Wydział Lekarski Uniwersytetu Pavola Jozefa Šafárika w Koszycach 

 I Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola w Pradze 

 II Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola w Pradze 

 III Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola w Pradze 

 Wydział Lekarski w Hradec Kralove na Uniwersytecie Karola w Pradze 

 Wydział Lekarski w Pilźnie na Uniwersytecie Karola w Pradze 

 Wydział Lekarski Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie 

 Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu 

 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet w Pardubicach 

 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie 

 Wydział Inżynierii Biomedycznej na Czeskim Uniwersytecie Technicznym w Pradze 

 Wydział Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie 

5. Artykuły 

Inną ważną częścią tego pakietu pracy było przygotowanie artykułu i opublikowanie go w 

czasopiśmie związanym z edukacją medyczną. Na podstawie wyników, które uzyskaliśmy w okresie 

wdrażania, przygotowaliśmy maszynopis i poddaliśmy go procesowi wewnętrznej recenzji w ramach 

konsorcjum, aby wszyscy partnerzy zatwierdzili treść i ostateczną wersję. Decyzja o wyborze czasopisma 

zależała od dostępności i zakresu tematów poruszanych w ostatnim czasie. 
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Nasz wstępny plan opublikowania końcowego artykułu w MEFANETJournal okazał się niemożliwy, 

ponieważ czasopismo przestało publikować artykuły latem 2020 roku. Dlatego zdecydowaliśmy, że tekst 

artykułu pt. “Development and implementation of an online platform for curriculum mapping in 

medical education“ zostanie przesłany do czasopisma Bio-Algorithms and Med-Systems we wrześniu 

2021 r. Uwzględniając czas trwania procesu recenzji oraz w zależności od uwag i rekomendacji 

recenzentów oczekujemy, że artykuł zostanie przyjęty i opublikowany do końca 2021 r. Jednak w 

przypadku braku akceptacji, zespół BCIME jest gotowy do dalszego jego doskonalenia i ponownego 

przesłania do innego czasopisma. 

Dodatkowo dzięki zaangażowaniu udało nam się publikować wyniki naszej pracy nieprzerwanie 

przez cały czas trwania projektu, dzięki czemu w osiągnięciach projektu możemy się pochwalić większą 

liczną artykułów niż wymagany jako minimum jeden artykuł. Poniższe artykuły autorstwa projektu 

BCIME zostały opublikowane i są indeksowane w takich naukowych naukowych bazach danych jak 

Scopus, IEEE Xplore, Web of Science. 

Karolyi M., Ščavnický J., Bulhart V., Růžičková P., Komenda M. Eduportfolio: Complex platform for 

curriculum management and mapping. CSEDU 2019 - Proceedings of the 11th International Conference 

on Computer Supported EducationOpen AccessVolume 2, Pages 352 - 3582019 11th International 

Conference on Computer Supported Education, CSEDU 2019, Heraklion, Crete, 2 May 2019 - 4 May 

2019, 148442. W artykule przedstawiono genezę platformy EDUportfolio z perspektywy 

metodologicznej i technicznej związanej z inicjacją IO3 w odniesieniu do pakietów pracy IO1 i IO2. 

 

Rys. 8 Artykuł Complex platform for curriculum management and mapping jest indeksowany w bazie 
SCOPUS. 

Kononowicz A.A., Balcerzak L., Kocurek A., Stalmach-Przygoda A, Ciureanu I.A., Hege I., Komenda M., 

Majerník J. Technical infrastructure for curriculum mapping in medical education: A narrative review. 

Bio-Algorithms and Med-Systems, 2020, 16(2), 0026. Artykuł przedstawia przegląd aktualnych praktyk i 

opisuje aktualne zainteresowania badaczy we zakresie wdrażania narzędzi mapowania programów 

nauczania w edukacji medycznej. Artykuł ten przygotowaliśmy w oparciu o osiągnięcia, jakie 

osiągnęliśmy po zakończeniu IO1 i IO2. 
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Rys. 9 Artykuł Technical infrastructure for curriculum mapping in medical education: A narrative 
review jest indeksowany w bazie SCOPUS. 

 

Majemik J., Komenda M., Kononowicz A., Hege I., Ciureanu A. Software based support of curriculum 

mapping in education at medical faculties. International Conference on Information and Digital 

Technologies 2021, IDT 2021, 2021, pp. 264–267, 9497538. Artykuł przedstawił metodologie i 

ujednoliconą platformę ICT stworzoną w celu optymalizacji programów nauczania. Niniejszy artykuł 

przygotowaliśmy w oparciu o wyniki, które osiągnęliśmy głównie w IO3 - IO7. 

 

Fig. 10 Artykuł Software based support of curriculum mapping in education at medical faculties został 
jest indeksowany w bazie SCOPUS. 

Inne artykuły prezentowane na konferencjach krajowych lub międzynarodowych są 

podsumowywane i publikowane na stronie internetowej projektu BCIME (więcej szczegółów na stronie 

http://bcime.upjs.sk). 

http://bcime.upjs.sk/


   

14              

6. Przyszłe plany komunikacji, rozpowszechniania i eksploatacji 

Głównym celem naszych działań promocyjnych jest zapewnienie szerokiej dostępności wyników 

projektu BCIME wśród właściwych grup docelowych. Ponadto będziemy uważnie analizować wszelkie 

informacje zwrotne od wszystkich zainteresowanych stron, aby kontynuować dalszy rozwój, 

modyfikację, adaptację i ocenę metodologii i platformy EDUportfolio w zależności od globalnej ewolucji 

w obszarze zarządzania programami nauczania i mapowania. 

Indywidualne działania w zakresie komunikacji, rozpowszechniania i eksploatacji będą 

koordynowane przez komitet projektu składający się z przedstawicieli każdej zaangażowanej instytucji. 

Skład tego komitetu podsumowano w tabeli 2. 

Tabela 2. Komitet projektowy BCIME ds. koordynacji komunikacji, rozpowszechniania i eksploatacji 

wyników projektu. 

Partner Osoba kontaktowa E-mail 

UPJS Jaroslav Majernik jaroslav.majernik@upjs.sk 

JU Andrzej A. Kononowicz andrzej.kononowicz@uj.edu.pl 

MU Martin Komenda komenda@med.muni.cz 

UMF Adrian Ciureanu adrian.ciureanu@umfiasi.ro 

UAU Inga Hege inga.hege@med.uni-augsburg.de 

 

 

Aby skutecznie rozpowszechniać wszystkie istotne informacje, osiągnięcia i wyniki projektu BCIME, 

należy odpowiednio podejść do poszczególnych grup docelowych. W tabeli 3 wymieniono odpowiednich 

interesariuszy (zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym lub krajowym) w zakresie innowacji w 

zarządzaniu programem nauczania i mapowaniu oferowanych przez konsorcjum BCIME. 

Tabela 3. Istotne grupy docelowe zaangażowane w działania projektu BCIME. 

Grupa docelowa Opis Szacowana 
liczność 

Projektanci 
programów 
nauczania 

Osoby, których główny zawód związany jest z 
opracowywaniem, prowadzeniem i ewaluacją programów 
nauczania na poziomie instytucjonalnym. 

kilkadziesiąt 

Nauczyciele Kadra akademicka, głównie edukatorzy i prowadzący kursy, 
którzy gwarantują i/lub kształcą studentów (przede wszystkim, 
ale nie tylko w dyscyplinach medycznych i związanych z opieką 
zdrowotną). 

tysiące 

Studenci Osoby uczące się, które korzystają z map programów 
nauczania i rozwijają się dzięki dobrze zorganizowanemu 
zarządzaniu programem nauczania na swoich 
uniwersytetach/wydziałach.  

tysiące 
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Personel 
administracyjny 

Wspieranie personelu administracyjnego zaangażowanego w 
organizację edukacji, np. sekretarki, pracownicy naukowi itp. 

namioty do 
setek 

Personel 
teleinformatyczny 

Twórcy ICT i analitycy oprogramowania pracujący w 
instytucjach edukacyjnych. 

dziesiątki do 
setek 

Zarządzanie 
uczelnią/wydziałem 

Kierownictwo uczelni lub wydziału odpowiedzialne za 
kształcenie na poszczególnych kierunkach studiów. 

kilkadziesiąt 

Towarzystwa i 
naukowcy 

Różne stowarzyszenia zawodowe na poziomie lokalnym lub 
unijnym (głównie członkowie profesjonalnych stowarzyszeń 
medycznych, stowarzyszeń i społeczności), np. MEFANET, 
MedBiquitous, Europejska Federacja Informatyki Medycznej, 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Edukacji Medycznej itp. 

dziesiątki do 
setek 

Ogół społeczeństwa Wszyscy zainteresowani zarządzaniem programami nauczania i 
problematyką mapowania lub uczestnictwem w zajęciach 
edukacyjnych w różnych programach studiów. 

setki do 
tysięcy 

 

 

Poza tymi głównymi formami działań promocyjnych, zostaną zorganizowane inne działania w 

zależności od informacji zwrotnych i próśb interesariuszy, a także zgodnie z sugestiami i inicjatywami 

dowolnego partnera projektu BCIME. Mogą to być wykłady na zaproszenie, warsztaty i szkolenia 

dotyczące mapowania programów nauczania, rozszerzenia działań w mediach społecznościowych itp., 

których nie można przewidzieć w momencie pisania. 

 

Table 4. Główne działania komunikacyjne, upowszechniające i eksploatacyjne. 

Rodzaj 
aktywności 

Opis lub główne grupy docelowe Wskaźniki 

Strona 
internetowa 

Główne źródło informacji dla wszystkich grup docelowych oraz 
repozytorium, wszystkich elektronicznych dokumentów i 
wyników projektu BCIME (http://bcime.upjs.sk). 

# otwarcia 
strony 
# pobrania 

EDUportfolio Rutynowe działanie platformy EDUportfolio w rzeczywistych 
środowiskach akademickich, wykorzystywane na co dzień 
głównie przez nauczycieli, studentów i kierownictwo wydziału. 

# instytucje 
# użytkownicy 
# otwarcia 
strony 
# dyscypliny 
# pobrania 

Publikacje 
naukowe 

Wyniki naukowe w postaci artykułów opublikowanych w 
czasopismach głównie dla naukowców, stowarzyszeń, 
projektantów programów nauczania, nauczycieli. 

# artykuły 

Konferencje Udostępnianie informacji o metodyce i platformie EDUportfolio 
na konferencjach krajowych i międzynarodowych dla wszystkich 
grup docelowych. 

# prezentacje 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=http://bcime.upjs.sk
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Sesje 
demonstracyjne 

Demonstracja EDUportfolio, jego funkcjonalności, cech i 
możliwości, w tym przeglądanie zmapowanych programów 
nauczania. 

# pokazy 
demonstracyjne 
# uczestnicy 

Ulotki i broszury Materiały promocyjne wyników i wydarzeń BCIME oraz 
materiały opracowane/wytworzone na życzenie grup 
docelowych. 

# dokumenty 
# wiadomości  

 

Poza tymi głównymi formami upowszechniających działań promocyjnych, zostaną zorganizowane 

inne działania w zależności od informacji zwrotnych i próśb interesariuszy, a także zgodnie z sugestiami i 

inicjatywami dowolnego partnera projektu BCIME. Mogą to być wykłady na zaproszenie, warsztaty i 

szkolenia dotyczące mapowania programów nauczania, rozszerzenia działań w mediach 

społecznościowych itp., których nie można przewidzieć w momencie pisania. 

7. Wnioski 

W tym raporcie podsumowaliśmy nasze działania promocyjne, nad którymi pracowaliśmy w czasie 

realizacji projektu. Osiągnęliśmy ciekawe wyniki i udało nam się je rozpowszechnić różnymi kanałami. 

Jednak nasze wysiłki będą kontynuowane i będziemy utrzymywać i upowszechniać wyniki naszych 

działań projektowych, co przyniesie korzyści różnym grupom interesariuszy. Będzie to realizowane przez 

kilka podstawowych działań, w tym między innymi: 

 utrzymanie strony internetowej projektu BCIME w celu udostępniania informacji o 

projekcie jak najszerszej społeczności, 

 dzielenie się wszystkimi osiągniętymi wynikami między uczelniami partnerskimi za 

pośrednictwem ich kanałów komunikacji, 

 kolportaż ulotek i innych materiałów informacyjnych, 

 promowanie portfolio EDU na poziomie lokalnym i międzynarodowym oraz organizowanie 

sesji demonstracyjnych dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z 

zarządzaniem programem nauczania, 

 transfer metodyk i platformy do innych dyscyplin medycznych w celu rozszerzenia mapy 

programów studiów, którą stworzyliśmy w pilotażowym badaniu tego projektu, 

 prezentacja naszej pracy na krajowych i międzynarodowych konferencjach, forach i 

towarzystwach, 

 publikacja w różnych mediach, w tym w recenzowanych czasopismach naukowych. 
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Aneks 1 

Opublikowane artykuły 
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Aneks 2 

Artykuł przesłany do recenzji 
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