
Projekt edukacyjny pt.: “bEyonD the boRder of electrΙc VEhicles: an advanced inTeractive cOURse” 
- E-Drivetour  o numerze 612522-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-KA uzyskał dofinansowanie w kwocie 
724,605.00 Euro ze środków programu EPPKA2 - Cooperation for innovation and the exchange of 
good practices w ramach działania KA - Knowledge Alliances. 
Wniosek o finansowanie projektu został złożony w ramach konkursu o numerze 2019-EAC-A03-2018 
do „Education, Audiovisual and Culture Executive Agency” – agencji wykonawczej Komisji 
Europejskiej w lutym 2019 r. W konkursie złożono łącznie 192 wnioski. Akceptację Agencji Komisji 
Europejskiej uzyskało 33 wnioski, w tym propozycja projektu złożonego przez konsorcjum z udziałem 
UTH Radom.  
Partnerami w projekcie są 3 europejskie uniwersytety: 

 International Hellenic University, Greece (CORDINATOR); 

 University of Technology and Humanities in Radom, Poland; 

 University of Craiova, Romania; 
małe, średnie I duże przedsiębiorstwa: 

 Cerca Trova, Bulgaria; 

 eZee Europe, Belgium; 

 Inteligg, Greece; 

 eProInn, Italy; 
oraz jednostka badawcza: Hellenic Institute of Transport (CeRTH), Greece. 
 

 
 
Projekt ma na celu opracowanie i przeprowadzenie kursu doskonalącego kompetencje inżynierskie w 
zakresie szeroko rozumianej elektromobilności. W ramach tego działania zaplanowano rekrutację 40 
studentów z Grecji, Rumunii i Polski, którzy pracując w międzynarodowym zespole odbędą niezbędne 
szkolenie inżynierskie. Będzie ono realizowane zarówno przy pomocy platformy e-learningowej jak 
również podczas dwutygodniowych kursów prowadzonych w obiektach Uniwersytetu w Salonikach i 
Radomiu. Koszty związane z transportem oraz pobytem studentów i nauczycieli zostaną pokryte ze 
środków projektu. Dodatkowo studenci uzyskają możliwość odbycia praktyk zawodowych w firmach 
reprezentujących branżę pojazdów elektrycznych. Kurs zostanie uruchomiony w 2022 r. i potrwa on 8 
miesięcy. W tym okresie studenci będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych zarówno w formie 
wirtualnej jak i klasycznej. Studenci, którzy ukończą kurs uzyskają 20 ECTS i odpowiednie 
zaświadczenie o zakresie odbytego szkolenia. Przewiduje się, że kurs uzyska certyfikację 
renomowanych instytucji oraz przedsiębiorców z UE, co dodatkowo podniesie prestiż szkolenia i 
zapewni jego trwałość po zakończeniu projektu. 


