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PackAlliance składa się z 4 partnerów 
krajowych reprezentujących zarówno 

szkoły wyższe oraz 
przemysł i sektor biznesowy.

15 partnerów stowarzyszonych w każdym z 
krajów uczestniczących w projekcie będzie 
współpracowało w celu opracowania mapy 

drogowej i strategicznego podejścia do projektu.

PackAlliance ma na celu przyczynienie się do 
modernizacji programów szkolnictwa wyższego 
poprzez ich lepsze dostosowanie do potrzeb 
rynku pracy branży opakowań z tworzyw 
sztucznych.

PackAlliance to sojusz wiedzy, który zrzesza 
partnerów akademickich i branżowych z 4 
krajów UE (Hiszpania, Polska, Finlandia i 
Włochy) w celu wspierania współpracy 
środowisk akademickich z przemysłem w 
zakresie innowacji i budowania kompetencji w  
branży innowacyjnych i zrównoważonych 
opakowań, jako kluczowy element dla 
transformacji w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym w branży tworzyw sztucznych.

Synergia
Wypełniamy lukę pomiędzy ofertą programową w 
szkolnictwie wyższym, a potrzebami 
wykwalifikowanej kadry w branży opakowań z 
tworzyw sztucznych do wdrażania procesów 
gospodarki o obiegu zamkniętym

Innowacja
Opracowujemy aktualny program studiów 
podyplomowych w oparciu o rzeczywiste 
potrzeby łańcucha wartości opakowań z tworzyw 
sztucznych

Współpraca
Tworzymy Europejską Sieć Centrów 
PackAlliance, która zostanie wprowadzona w 
każdym kraju uczestniczącym jako innowacyjna 
łącząca przestrzeń środowiska akademickiego i 
przemysłowego do podejmowania wspólnych 
działań, takich jak szkolenia, warsztaty i 
tworzenie sieci dla przyszłych projektów 
badawczo-rozwojowych

Czas trwania projektu: 
styczeń 2020 - grudzień 2022

Więcej informacji:
https://www.packall.eu/

Campus Iberus – koordynator Belén Gracia
email: packalliance.info@campusiberus.es

CELE

PACKALLIANCE: 
Europejski sojusz na rzecz szkolenia w 

zakresie innowacji i współpracy na rzecz 
opakowań przyszłości



Chciałbyś do nas dołączyć?
Jeśli jesteś zainteresowany rozwijaniem 
swojej KARIERY ZAWODOWEJ I 
KOMPETENCJI w branży opakowań
z tworzyw sztucznych.

Jeśli jesteś DYDAKTYKIEM lub 
REPREZENTUJESZ INSTYTUCJĘ 
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, może 
zainteresować Cię nasz program oraz 
rozwój współpracy pomiędzy nauką I 
przemysłem  w ramach PackAlliance Hubs

Jeśli jesteś z BRANŻY OPAKOWAŃ 
TWORZYW SZTUCZNYCH 
(Stowarzyszenie przedsiębiorców, 
przedstawiciele biznesu), 
może zainteresować Cię oferta warsztatów, 
szkoleń oraz wydarzeń w ramach projektu, 
które będą zoorganizowane w Hiszpanii, 
Finlandii Polsce i Włoszech

Udział w realizacji dostosowanego do potrzeb 
programu szkoleniowego
Uzyskanie dostępu do wykwalifikowanej kadry
Wsparcie wspólnych działań na rzecz innowacji, 
przepływu wiedzy i szkoleń z ekspertami partnerów 
akademickich
Dostęp i wykorzystanie wyników projektu

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ:

W JAKI SPOSÓB?:
KORZYŚCI:

LICZBA STUDENTÓW:

OFERTA STUDIÓW:

Konsorcjum będzie kierowało swoją ofertę do 
dwóch grup potencjalnych kandydatów na studia 
podyplomowe:
Absolwentów studiów pragnący rozwijać swoją 
karierę zawodową w branży opakowań z tworzyw 
sztucznych (chemia, studia środowiskowe, 
inżynieria itp.)
Profesjonalistów pracujących w branży tworzyw 
sztucznych, pragnących podnieść swoje 
kompetencje i wzmocnić rozwój kariery w branży

Oferta będzie skierowana do ok.15-20 studentów z 
każdego z krajów partnerów projektu 
(Hiszpania, Polska, Finlandia i Włochy)
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Zdobycie praktycznych umiejętności 
odpowiadających na potrzeby przemysłu tworzyw 
sztucznych
Poprawa szans na zatrudnienie poprzez wzrost 
atrakcyjności sylwetki absolwenta
Budowanie kontaktów z przedstawicielami branży 
integracja międzynarodowych kompetencji 
związanych z mobilnością podczas praktycznego 
modułu programu szkoleniowego
Zrozumienie nowych wyzwań w polityce UE i 
rozwijanie nowych modeli biznesowych opartych 
na gospodarce o obiegu zamkniętym

Przyczynienie się do poprawy oferty edukacyjnej 
uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego 
poprzez opracowanie i wdrożenie nowatorskiego 
programu studiów podyplomowych
Rozwój ścisłej współpracy z sektorem biznesu 
poprzez ustanowienie innowacyjnego i 
zrównoważonego programu współpracy środowisk 
akademickich z przemysłem (PackAlliance Hubs)
Wzmocnienie współpracy z innymi uczelniami i 
sektorem prywatnym
Poszerzenie wiedzy na temat wyzwań, przed którymi 
stoi obecnie przemysł tworzyw sztucznych
Wzmocnienie umiejętności przekrojowych 
bezpośrednio związanych ze współpracą między 
środowiskiem akademickim a światem biznesu


