AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
SPRAWOZDANIE 2015/2016

Na mocy zawartych porozumień i umów z 18. uczelniami wyższymi realizowana była
wymiana studentów

i wykładowców oraz pomoc studentom w kontynuacji studiów za

granicą. Studenci naszej uczelni mogą kontynuować naukę (studia) w ramach programu
Erasmus+ na terenie Belgii, Czech, Cypru, Francji, Grecji, Litwy, Niemiec, Węgier i Włoch.
Studenci mogą także odbywać krótkoterminowe praktyki w zagranicznych uczelniach i
instytucjach.
Współpraca międzynarodowa obejmowała także:
•

pomoc w organizacji konferencji naukowych oraz aktywny w nich udział;

•

przekazywanie informacji dotyczących możliwości publikowania prac naukowych;

•

organizacja spotkań naukowców zagranicznych ze społecznością akademicką Uczelni;
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•

organizację i

udział

w imprezach okolicznościowych poświęconych kulturze

i zwyczajom innych krajów, np. Festiwal Kultury Europejskiej z udziałem
zagranicznych delegacji;
•

organizowanie staży naukowych i naukowo-badawczych oraz wizyt dla wykładowców
zagranicznych;

•

organizację kursów języków obcych dla pracowników i studentów Uczeni (w ramach
programu Erasmus+);
Koordynatorzy Działu Współpracy Międzynarodowej uczestniczyli

w przygotowywaniu różnych wydarzeń, np. polsko-francuskich warsztatów/gier
symulacyjnych z zarządzania przedsiębiorstwem dla studentów Wydziału Ekonomicznego,
warsztatów turystycznych z udziałem niemieckich (Wyższa Szkoła Zrównoważonego
Rozwoju w Eberswalde) i ukraińskich studentów, warsztatów ekonomicznych z udziałem
studentów z Wyższej Szkoły Technicznej w Wildau, warsztatów literacko-językowych
we współpracy z Technicznym Uniwersytetem Brandenburskim w Cottbus; sprawowali
opiekę merytoryczną nad studentami z Niemiec i Ukrainy, a także tłumaczyli dokumenty
(na potrzeby Uczelni}.

WYJAZDY PRACOWNIKÓW UCZELNI ZA GRANICĘ
W roku ak. 2015/2016 za granicę wyjechało łącznie 55

pracowników, w tym

w ramach programu Erasmus+ - 33 osoby; 6 osób prowadziło zajęcia dydaktyczne (Czechy,
Francja, Litwa, Niemcy, Włochy); 17 osób wyjechało w celach szkoleniowych (Czechy,
Litwa, Niemcy, Włochy).
Inne wyjazdy
- w Iwano-Frankowsku w dn. 22-24 X 2015 przebywały 3 osoby: Konkurs Ortograficzny
z Języka Polskiego dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy pod patronatem Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie (24 X 2015); VI Międzynarodowa NaukowoPraktyczna Konferencja pt. „Turystyka i rozwój regionu”;
- z wizytą roboczą w Wyższej Szkole Technicznej w Wildau (Niemcy) w ramach programu
Erasmus+ przebywały 2 osoby (18 XI 2015);
- zajęcia integracyjne dla studentów (naszej Uczelni i niemieckich studentów) we
Frankfurcie w ramach programu Erasmus+ przeprowadziło 4 wykładowców Uczelni (20
II 2016);
- z wizytą roboczą w Wyższej Szkole Zawodowej Zrównoważonego Rozwoju
w Eberswalde (Niemcy) w ramach programu Erasmus+ przebywały 2 osoby;
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- w Wyższej Szkole Zawodowej

w Straslundzie (Niemcy) Dzień otwarty

w ramach

programu Erasmus+ przebywały 3 osoby (16 IV 2016);
- z wizytą przygotowawczą w Wyższej Szkole Technicznej w Wildau (Niemcy) w ramach
programu Erasmus+ przebywały 3 osoby (7 VII 2016);
- na konferencje naukowe za granicę wyjechało 5 osób: Brno (1), Drohobycz (1), Ostróg
(1), Równe (2).
PRZYJAZDY DELEGACJI ZAGRANICZNYCH
W roku ak. 2015/2016 do naszej Uczelni przyjechało 58 pracowników
z zagranicy.
W ramach programu Erasmus+: 3 wykładowców (Francja, Niemcy) prowadzeniło
zajęcia dydaktyczne;
- w uroczystościach inaugurujących nowy rok akademicki 2015/2016 uczestniczyło 9
osób: Cottbus-Senftenberg (2), Humań (2), Iwano-Frankowska (2), Strausberg (1)
oraz Wildau (2);
- 2 habilitantki z Instytutu Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu
im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku realizowały specjalnie przygotowany
program naukowo-dydaktyczny (06-11 XII 2015);
- 2 wykładowców Wydziału Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu
„Akademia Ostrogska” w Ostrogu (Ukraina) realizowało specjalnie przygotowany dla
nich program naukowo-dydaktyczny (22 XI – 28 XI 2015);
- z Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w IwanoFrankowsku (Ukraina) na V Festiwal Kultury Europejskiej przyjechało 10 osób:
soliści, kierownicy zespołów, choreografowie (10-13 V 2016);
- Zakład Języka Niemieckiego zorganizował wykłady gościnne z cyklu „Spotkania z
Kulturą Niemiecką” z udziałem 3-ch wykładowców z Niemiec (13- 14. 04.2016);
- na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego odbył się wykład gościnny
(1, Berlin);
- z Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy) przyjechali studenci
Kierunku: Studia interkulturowe: Polacy i Niemcy w Europie (EuPoD) wraz ze
swoimi wykładowcami (3). Celem ich wizyty była realizacja ostatniego etapu
rozpoczętego w ubiegłym roku projektu pn. „W przestrzeni odczytujemy czas –
krajobraz kulturowy jako miejsce edukacji na przykładzie Landsberga/ Gorzowa
Wielkopolskiego” (24-26 VI 2016);
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- w

absolutorium

uczestniczyło

2

osoby z

Technicznego

Brandenburskiego

Uniwersytetu w Cottbus-Senftenberg;
- w międzynarodowych warsztatach literacko-językowych „Baśniowy Moryń” zorg. we
współpracy z Technicznym Uniwersytetem Brandenburskim w Cottbus-Senftenberg,
do Morynia przyjechała 1 osoba.
W konferencjach naukowych uczestniczyło łącznie 18 osób: Polsko-niemieckie forum
regionalne – III Transgrariczna Konferencja Naukowa (4, Frankfurt, Bovholt): XI 2015; X
Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna JĘZYK. RELIGIA. TOŻSAMOŚĆ:
03-06 IV 2016, Głogów (1, Iwano-Frankowsk); Ogólnopolska Konferencja
Interdyscyplinarna pt. „Aksjomaty i dylematy w życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej” (1,
Grodno – Białoruś); X Transgraniczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Język
doświadczenia religijnego (12-14 IX 2016): Berdiańsk, Bonn, Humań, Iwano-Frankiwsk,
Kijów (7); Konferencja naukowa „Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle
europejskich wymagań edukacyjnych: 7 osób (Wildau, Nancy), Konferencja Naukowa
„Skuteczność w biznesie (2, Wildau, Strausberg).

STUDENCI
W roku ak. 2015/2016 przyjechało z zagranicznych uczelni łącznie 97 studentów:
•

4 studentów z Cottbus-Senftenberg skorzystało z programu Erasmus+ i zrealizowało
w naszej Uczelni część programu swoich studiów w ramach projektu „dyplom obu
uczelni na kierunku Pedagogika”;

•

7 studentów z Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka
w Iwano-Frankowsku studiowało w semestrze letnim w ramach projektu „dyplom
obu uczelni na studiach magisterskich,

kierunek

Zarządzanie” w zakresie

specjalności manager turystyki, studia magisterskie [na I roku – 4 osoby; na drugim
roku – 3 osoby].
•

Studenci III roku (4) i wykładowcy Wydziału Stosunków Międzynarodowych
Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w Ostrogu (Ukraina) realizowali
specjalnie przygotowany dla nich program naukowo-dydaktyczny (uczestniczyli w
wykładach, konferencji naukowej (22 XI – 28 XI 2015);

•

2 studentki Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy (Francja) przebywały na praktyce
pedagogicznej w instytucjach oświatowych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego (27
XI – 5 XII 2015);
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•

1 student Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy (Francja) przebywał na praktyce
pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim (29.02 - 11.03.2016);

•

z Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy) przyjechało 12 studentów
Kierunku: Studia interkulturowe: Polacy i Niemcy w Europie (EuPoD). Celem ich
wizyty była realizacja ostatniego etapu rozpoczętego w ubiegłym roku projektu pn.
„W przestrzeni odczytujemy czas – krajobraz kulturowy jako miejsce edukacji na
przykładzie Landsberga/ Gorzowa Wielkopolskiego” (24-26 VI 2016). Studenci
przyjechali wraz ze swoimi wykładowcami.

•

w

V Festiwalu Kultury Europejskiej uczestniczyło 12 studentów artystów

z Instytutu Sztuki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka
Iwano-Frankowska (Ukraina);
•

w międzynarodowych warsztatach turystycznych w Świnoujściu wraz ze studentami
naszej Uczelni (turystyka i rekreacja, filologia niemiecka) uczestniczyli studenci
studiów magisterskich Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde
(35). Warsztaty miały charakter wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie
dydaktyki i realizacji zadań z zakresu turystyki

•

i rekreacji (22-25 V 2016);

w międzynarodowych warsztatach ekonomicznych w Świnoujściu wraz ze studentami
Wydziału Ekonomicznego uczestniczyło 16 studentów z Wyższej Szkoły Technicznej
w Wildau (9 -11 V 2016);

•

w międzynarodowych warsztatach literacko-językowych „Baśniowy Moryń” zorg. we
współpracy z Technicznym Uniwersytetem Brandenburskim w Cottbus-Senftenberg
wzięło udział 4 niemieckich studentów wraz z opiekunem oraz studenci Akademii im.
Jakuba z Paradyża (6 polonistów i 3 germanistów): 23-25 IX 2016.

Studenci – wyjazdy za granicę
Wśród ofert dostępnych dla studentów szczególnie godnymi zainteresowania są m.in.
wyjazdy na studia/praktykę za granicę w ramach programu Erasmus+.
W roku ak. 2015-2016 za granicę wyjechało 23 studentów, w tym:
- 5 studentów realizowało studia za granicą w ramach programu Erasmus+ (Cypr,
Francja, Włochy); 1 student przebywał na 2-miesięcznej praktyce w Brandenburskim
Uniwersytecie Technicznym w Cottbus-Senftenberg;
- 12 studentów uczestniczyło w zajęciach w integracyjnych (zajęcia terenowe) we
Frankfurcie nad Odrą, które odbyły się dnia 20 II 2016;
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- studenci Wydziału Technicznego (4) i Wydziału Ekonomicznego (1) - w ramach
programu Erasmus+ - przebywali w Wyższej Szkole Zawodowej w Stralsundzie
podczas Dnia otwartego (16 IV 2016).
W roku 2015 ukazał się tom monograficzny pt. Erasmus – relacja –
internacjonalizacja pod redakcją naukową prof. Pawła Prufera, złożony z wygłoszonych
referatów i wystąpień podczas Konferencji Naukowej pt. „Erasmus – Wizualizacja
relacyjności. Retrospektywne, diagnostyczne i prognostyczne orientacje badawcze”, która
odbyła się w naszej Uczelni.
Publikacje pracowników naukowo-dydaktycznych naszej Uczelni za granicą
W roku akademickim 2015/2016 opublikowano za granicą łącznie 15 artykułów
pracowników naukowo-dydaktycznych naszej Uczelni:
 teksty pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Ekonomicznego zostały
opublikowane w 2-tomowej monografii, wyd. Uniwersytetu Managementu i Biznesu
w Berdiańsku (Ukraina);
 w czasopiśmie naukowym pt. „Карпатськийй

Край. Наукові студії

з історії,

культури, туризму”, 2016’1 (8) w Iwano-Frankowsku ukazały się 3 teksty
pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Humanistycznego.
Publikacje wykładowców ukraińskich w naszej Uczelni
W „Zeszycie Naukowym Prac Ukrainoznawczych” opublikowano teksty autorów ukraińskich
z Humania, Iwano-Frankowska i Ostroga.
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Opracowanie
dr Halina Uchto
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