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Cele projektu:  

  

Nadrzędnym celem projektu jest budowanie, rozwijanie, zacieśnianie i 

instytucjonalizowanie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Preszowskim (Prešovská 

Univerzita) a Uniwersytetem Rzeszowskim poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć 

badawczo-naukowych. Wśród celów szczegółowych projektu można wskazać m.in.:   

 analizowanie i rozpoznanie stanu oraz potencjału polsko-słowackiej współpracy 

transgranicznej w ramach sześciu obszarach tematycznych: rozwój społeczno-

gospodarczy, rozwój regionalny, rozwój turystyki, współpraca badawcza i edukacyjna, 

współpraca kulturalna oraz współpraca instytucjonalna (z wykorzystaniem produktów 

projektu na potrzeby opracowywania programów w przyszłości);  

 wymianę wiedzy i doświadczeń w środowisku naukowo-badawczym na pograniczu 

polsko-słowackim oraz rozpoznanie możliwości stworzenia wspólnego programu 

studiów zorientowanego na współpracę polsko-słowacką;  

 promowanie i popularyzację polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. 

 

 

Działania planowane w ramach projektu:  

 

1) Działalność naukowo-badawcza 

Badania podstawowe i badania źródeł zastanych (desk research) stanu i potencjału polsko-

słowackiej współpracy transgranicznej w sześciu obszarach tematycznych. Wypracowanie 

metodologii służącej badaniu współpracy transgranicznej oraz realizacja badań terenowych 

wśród interesariuszy współpracy transgranicznej oraz mieszkańców Kraju Preszowskiego.  

2) Konferencja naukowa:  

Celem konferencji będzie skonfrontowanie wyników badań (Działanie 1) w środowisku 

specjalistów, aktywnych uczestników współpracy transgranicznej oraz ekspertów 

i zapoczątkowanie dyskusji na temat efektywnego wykorzystania potencjału polsko-

słowackiej współpracy transgranicznej. 

3) Prezentacja wyników działalności naukowo-badawczej: 

 publikacja naukowa  

 konferencje prasowe 

 strona internetowa projektu 

 

 

Wpływ transgraniczny projektu i oczekiwane efekty:  

 

1) budowa zaplecza naukowego w polsko-słowackiego pogranicza w celu 

instytucjonalizacji i koordynowania współpracy naukowo-badawczej. Oczekiwanym 

rezultatem będzie zacieśnienia współpracy obydwu uczelni, w celu podejmowania 



wspólnych inicjatyw i projektów naukowo-badawczych; 

2) upowszechnianie wiedzy, nawiązywanie trwałych kontaktów i zwiększanie 

kompetencji kapitału ludzkiego obu uczelni; 

3) realizacja wspólnych badań, których celem jest rozpoznanie aktualnego stanu i 

potencjału rozwoju pogranicza oraz określenie praktycznych zaleceń dla twórców 

polityk, instytucji publicznych i szerokiego grona odbiorców po obu stronach granicy.  

Realizacja projektu przyczyni się do zniesienia barier w kontaktach pomiędzy 

mieszkańcami regionu pogranicza i pozytywnie wpłynie na integrację społeczności 

zamieszkujących regiony sąsiadujące. Projekt stwarza fundamenty do dalszego rozwoju 

współpracy transgranicznej w dziedzinie społeczno-gospodarczej i innych dziedzinach, 

ponieważ inicjuje perspektywiczną współpracę istotnych placówek oświatowych i 

badawczych oraz zapewnia obu stronom wiedzę o sąsiedzie. Projekt umożliwia budowę 

zaplecza i instytucjonalizację współpracy, co pozwala z kolei na stworzenie trwałych struktur 

współpracy, którą obydwie uczelnie planują kontynuować w przyszłości.   

 


