WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SPRAWOZDANIE 2014/2015 (wersja skrócona)

WYDARZENIE O CHARAKTERZE

MIĘDZYNARODOWYM

W roku akademickim 2014/15 z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wyjechało do uczelni partnerskich za
granicę łącznie 48. pracowników naukowo-dydaktycznych, z tego:
• 15 osób prowadziło zajęcia dydaktyczne w ramach programu (Erasmus+, STA)
dla studentów w uczelniach partnerskich (Belgia, Cypr, Francja, Niemcy, Włochy);
• 16 osób wyjechało w celach szkoleniowych (Erasmus+, STT) – doskonalenia
swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej
dziedzinie (Czechy, Cypr, Litwa, Niemcy, Węgry, Włochy).
Inne wydarzenia: wyjazd okolicznościowy do Przykarpackiego Narodowego
Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku na Ogólnoukraiński Konkurs
z Języka Polskiego dla Młodzieży Akademickiej (3 osoby) oraz udział w pracach komisji
ds. nadawania stopnia naukowego doktora (1); wizyta w Bundestagu i Ambasadzie
RP w Berlinie (2); wycieczka do Pragi wraz ze studentami-artystami Humańskiego
Narodowego Uniwersytetu Sadownictwa w Humaniu po zakończeniu IV Festiwalu
Kultury Europejskiej (1); wizyta przygotowawcza i wizyta studyjna w Wyższej Szkole
Technicznej w Wildau (8); wizyta przygotowawcza w Wyższej Szkole Zawodowej
w Stralsund (3).
Z zagranicznych uczelni do PWSZ przyjechało łącznie 41. wykładowców
akademickich, w tym:
- zajęcia dydaktyczne w ramach programu Erasmus+ prowadziło 8 osób (Francja,
Niemcy, Węgry);
- zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Humanistycznego i Wydziału
Ekonomicznego prowadzili wykładowcy Przykarpackiego Narodowego
Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (2);
- w nw. konferencjach naukowych uczestniczyli prelegenci z Niemiec, Ukrainy
i Włoch (11):





IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji
w regionie trans granicznym (12-13 XI 2014);
IX
Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna JĘZYK. RELIGIA. TOŻSAMOŚĆ
(12-15 IV 2015);
VIII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna pt. Dziedzictwo kulturowe regionu
pogranicza (21-22 IV 2015);
Konferencja Naukowej pt.
„Erasmus – wizualizacja relacyjności. Retrospektywne,
diagnostyczne i prognostyczne orientacje badawcze” (27 V 2015).

- w IV Festiwalu Kultury Europejskiej i wizytach studyjnych wzięło udział 12 osób
(Niemcy, Ukraina, Węgry);
- w absolutorium na wszystkich wydziałach PWSZ uczestniczyło łącznie 5 osób
(Cottbus-Senftenberg, Iwano-Frankiwsk);
- z Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii 1 osoba. Celem wizyty była
realizacja ostatniego etapu rozpoczętego w ubiegłym roku projektu
„W przestrzeni odczytujemy czas – krajobraz kulturowy jako miejsce edukacji na
przykładzie Landsberga/ Gorzowa Wielkopolskiego”;
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- 1 osoba z Uniwersytetu Lotaryńskiego w Metz prowadziła w PWSZ gry
symulacyjne/warsztaty pn. zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym
dla studentów II roku studiów stacjonarnych, kierunek finanse i rachunkowość
(Wydział Ekonomiczny);
- warsztaty turystyczne dla studentów współtworzyła i prowadziła 1 osoba
z Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde/
Wydarzenia dla studentów
Wśród ofert dostępnych dla studentów szczególnie godnymi zainteresowania były m.in.
wyjazdy na studia/praktykę za granicę w ramach programu Erasmus+, konkursy oraz
warsztaty zarządzania przedsiębiorstwem i turystyczne.
W roku akademickim 2014/2015 z PWSZ za granicę wyjechało
29. studentów: w ramach programu Erasmus+ 3. studentów realizowało część
programu studiów (Włochy, Niemcy), zaś 1 student w ramach tego programu przebywa
na praktyce w Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Cottbus-Senftenberg
(9 VIII 2015 - 8 II 2016).
Inne wydarzenia: 3 studentki PWSZ, kierunek Filologia, specjalność język angielski
przebywały na praktyce pedagogicznej w Nancy (Uniwersytet Lotaryński); z wizytą
studyjną do Ambasady RP i Bundestagu w Berlinie wyjechało 11. studentów:
z Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego (7) i Wydziału Ekonomicznego
(4); 11. studentów zwiedzało uczelnię partnerską w Wildau: z Wydziału Technicznego
(6) i Wydziału Ekonomicznego (5).
Do PWSZ
przyjechało z zagranicznych uczelni partnerskich łącznie
95. studentów, w tym:
• w semestrze letnim z programu „Erasmus+ skorzystało i zrealizowało w PWSZ
część programu swoich studiów 9 osób - w ramach projektu „dyplom obu
uczelni na kierunku Pedagogika”;
• 5. studentów Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w CottbusSenftenberg odebrało dyplomy ukończenia studiów na kierunku: Pedagogika
w ramach programu Erasmus+ podczas absolutorium (10 VII 2015);
• 3 studentki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka
w Iwano-Frankiwsku w semestrze letnim zrealizowały część programu studiów
w PWSZ w ramach projektu „dyplom obu uczelni na studiach magisterskich,
kierunek Zarządzanie”, specjalność manager turystyki. Specjalnie dla nich
wspólnie ze Szkołą Języka Obcego dla Cudzoziemców PWSZ zorganizowano
2-tygodniowy kurs wyrównawczy z języka polskiego;
• 4 studentki Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy przebywały na
praktyce pedagogicznej w instytucjach oświatowych na terenie Gorzowa
Wielkopolskiego;
• 27. studentów wzięło udział w IV Festiwalu Kultury Europejskiej
i w warsztatach turystycznych, w tym 21-osobowa grupa studentów-artystów
z Humańskiego Narodowego Uniwersytetu Sadownictwa w Humaniu (Ukraina);
z Wyższej Szkoły Zawodowej w Baja (Węgry) przyjechało 6. studentów, którzy
podczas festiwalu zaprezentowali występ artystyczny;
• 39. studentów z Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde
wzięło udział w warsztatach turystycznych wraz ze studentami PWSZ i Ukrainy;
• z Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy) przyjechało do PWSZ
8 studentów kierunku: Studia Interkulturowe: Polacy i Niemcy w Europie
(EuPoD); 19-21 VI 2015. Celem tej wizyty była realizacja ostatniego etapu
rozpoczętego w ubiegłym roku projektu pn. „W przestrzeni odczytujemy czas –
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krajobraz kulturowy jako miejsce edukacji na przykładzie Landsberga/ Gorzowa
Wielkopolskiego”.
Konkursy/warsztaty dla studentów
Organizatorem XI edycji Konkursu Ortograficznego z Języka Polskiego dla Młodzieży
Akademickiej Ukrainy odbywający się pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej
Polskiej w Kijowie był Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka
w Iwano-Frankiwsku i znajdujące się tam Centrum Polonistyczne (8 XI 2014).
Obowiązek przygotowania tekstu dyktanda i jego przeprowadzenie leży po stronie
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim. Rektor uczelni funduje od lat nagrodę główną konkursu – markowe
wieczne pióro. Do konkursu przystąpiło 32. studentów filologii polskiej oraz innych
kierunków studiów z 17. uczelni wyższych z następujących miast Ukrainy: Charków,
Chersoń, Czerkasy, Czerniowce, Drohobycz, Humań, Iwano-Frankiwsk, Kamieniec
Podolski, Kijów, Lwów, Łuck, Mariupol, Odessa, Tarnopol, Zaporoże i Żytomierz.
Nagrody książkowe (słowniki, albumy) oraz rzeczowe, ufundowane przez władze
gorzowskiej uczelni oraz sponsorów, otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy nagrody rzeczowe ufundowane przez
organizatorów konkursu. Po zakończeniu konkursu odbyło się spotkanie JM Rektor
PWSZ z jego uczestnikami i ich opiekunami.
Konkurs Wiedzy o Kulturach i Językach Europejskich w PWSZ im. Jakuba (22 V 2015)
Tradycyjnym punktem Festiwalu Kultury Europejskiej jest Konkurs Wiedzy
o Kulturach i Językach Europejskich. Ilustrowane zestawy pytań zapisane w programie
PowerPoint z pięciu obszarów językowych przygotowali lektorzy PWSZ, a studenci
w 4-osobowych zespołach starali się znaleźć właściwe i wcale niełatwe odpowiedzi.
Konkurs stał się międzynarodowym, gdyż uczestnikami byli także studenci z Ukrainy,
a wśród animatorów prowadzących konkurs - francuscy nauczyciele akademiccy
z Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez PWSZ.
Gry symulacyjne/warsztaty pn. zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym
w PWSZ (20-22 IV 2015)
Od początku istnienia naszej uczelni wykładowcy Wydziału Ekonomicznego
wraz z Uniwersytetem Lotaryńskim w Metz (Francja) prowadzą ze studentami
tzw. gry symulacyjne/warsztaty pn. zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu
rynkowym. Podczas warsztatów studenckie firmy rozwijają swoją działalność w kraju
i za granicą pomnażając najlepiej jak potrafią powierzony przez akcjonariuszy kapitał
(oczywiście wirtualny). W trakcie tego szczególnego doświadczenia pedagogicznego
studenci mają okazję przekonać się jak bardzo złożone jest zarządzanie
przedsiębiorstwem i cieszą się, że powierzony im kapitał jest faktycznie wirtualny.
Grom symulacyjnym/warsztatom z zainteresowaniem przyglądał się dyrektor Instytutu
Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w IwanoFrankiwsku.
Prezentacje
poszczególnych „firm studenckich” były podsumowaniem pracy
studentów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające
uczestnictwo w tym bardzo ciekawym wirtualnym wydarzeniu.
Warsztaty turystyczne dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja PWSZ
z udziałem studentów Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde
(Niemcy) i Humańskiego Narodowego Uniwersytetu Sadownictwa w Humaniu
(Ukraina). Warsztaty odbyły się w dniach 19-21 V 2015 roku.
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Celem warsztatów było między innymi zapoznanie się z życiem codziennym
rówieśników w obcym kraju, poznanie tradycji i obyczajów w Polsce, Niemczech i na
Ukrainie, poznanie kultury, zabytków i walorów turystycznych danego regionu, nauka i
doskonalenie umiejętności językowych, wzbogacenie słownictwa języka obcego oraz
rozwijanie umiejętności pracy w grupie międzynarodowej.
***
Publikacje pracowników naukowo-dydaktycznych PWSZ za granicą
Pracownicy naukowo-dydaktyczni PWSZ (Wydział Ekonomiczny) zgłosili 11
artykułów do publikacji w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Managementu
i Biznesu w Berdiańsku (Ukraina).
W drugiej części materiałów Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji
(3-4 IV 2015) pt. „Rozwój Gospodarki Narodowej: teoria i praktyka” (Wydawnictwo
Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, 2015)
artykuły opublikowali wykładowcy Wydziału Ekonomicznego PWSZ.
W czasopiśmie naukowym Karpatskij Kraj w Iwano-Frankiwsku ukażą się
artykuły pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Humanistycznego PWSZ.
Publikacje wykładowców ukraińskich w PWSZ
W VI tomie monografii „Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza” zaplanowano
publikację artykułów pracowników naukowych z różnych miast Ukrainy: Lwowa,
Kijowa, Drohobycza i Iwano-Frankiwska.
Na recenzje i publikacje w tomach pokonferencyjnych oczekują artykuły
wykładowców z Ostroga, Humania i Iwano-Frankiwska.
Oprac. H. Uchto, październik 2015

Studentki Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy na praktyce pedagogicznej
w Gorzowie Wielkopolskim
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Studenci PWSZ w Berlinie

Gry symulacyjne/warsztaty pn. zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym
na Wydziale Ekonomicznym PWSZ
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