PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
2016/2017

Międzynarodowe popołudnie w Wildau (28 X 2016)
W roku ak. 2016/2017 Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczy w przygotowaniu nw. wydarzeń:
–

udział delegacji zagranicznych

w inauguracji nowego roku akademickiego Akademii

(1 X 2016) ;
–

udział delegacji Akademii w inauguracji nowego roku akademickiego w Brandenburgische
Technische Universität, Cottbus-Senftenberg (Niemcy: 4 X 2016);

–

wyjazdy pracowników akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach
programu Erasmus+ do następujących krajów i uczelni: Belgia (Université de Namur),
Czechy (University of Ostrava), Francja (Université de Lorraine, Metz-Nancy), Litwa
(Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius), Niemcy (Brandenburgische

Technische Universität, Cottbus-Senftenberg) i Włochy (Università degli Studi di Bari Aldo,
Università degli Studi di Salerno), a także

wyjazdy w celach szkoleniowych do

uczelni/instytucji;
–

udział pracowników akademickich w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej
pt. Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w regionie w świetle współczesnych

wyzwań cywilizacyjnych z udziałem delegacji zagranicznych (15-16 XI 2016);
–

wizyty studyjne i okolicznościowe pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii
w uczelniach partnerskich za granicą;

–

udział delegacji zagranicznych (studentów i pracowników) w VI edycji Festiwalu Kultury
Europejskiej;

–

udział pracowników akademickich w konferencjach naukowych za granicą;

–

publikacje naukowe w uczelniach partnerskich.

STUDENCI
–

wyjazdy studentów do uczelni partnerskich na studia w ramach programu Erasmus+: Cypr
(Frederick

University),

Francja

(Université

de

Lorraine,

Metz-Nancy),

Niemcy

(Brandenburgische Technische Universität, Cottbus-Senftenberg), Włochy (Università degli
Studi di Salerno);
–

realizacja programu „dyplom obu uczelni” na kierunku pedagogika (studia I stopnia)
z udziałem studentów Akademii i

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-

Senftenberg (Niemcy) oraz na kierunku zarządzanie dla studentów studiów II stopnia
z udziałem studentów Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka
w Iwano-Frankowsku (Ukraina);
–

organizacja praktyk studentów Akademii w instytucjach za granicą w ramach programu
Erasmus+;

–

wspólna

organizacja

(Akademii

i

Centrum

Polonistycznego

działającego

przy

Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku pod
patronatem Ambasady RP w Kijowie) XII Konkursu Ortograficznego z Języka Polskiego
dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy (26 XI 2016).
–

gry symulacyjne/warsztaty z zarządzania przedsiębiorstwem dla studentów Wydziału
Ekonomicznego z udziałem przedstawiciela Université de Lorraine, Metz-Nancy (wiosna
2017);

–

udział studentów w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Kulturach i Językach Europejskich
(wiosna 2017);

–

warsztaty turystyczne, ekonomiczne i literacko-językowe dla studentów Akademii
z udziałem studentów zagranicznych (maj 2017).

Camille i Anne-Claire z Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy na praktyce
pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim 27 XI – 05 XII 2015

Międzynarodowe warsztaty ekonomiczne dla studentów
09-11 V 2016, Świnoujście
dr H. Uchto
Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą

