WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM – SPRAWOZDANIE 2011/2012
WERSJA SKRÓCONA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim współpracuje
z naukowymi ośrodkami za granicą. W gronie naszych partnerów znajdują się niżej
wymienione uczelnie:
1.

Pädagogische Hochschule Wien, Austria (www.phwien.ac.at);

2.

Frederick University Cyprus, Nikosia/Limassol, Cypr (www.frederick.ac.cy);

3.

Université de Lorraine, Metz-Nancy, Francja (www.lorraine.iufm.fr);

4.

Lithuanian University of Educational Sciences, Wilno, Litwa (www.vpu.lt);

5.

Hochschule Lausitz, Cottbus, Niemcy (www.hs-lausitz.de);

6.

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Niemcy (www.hnee.de);

7.

Hochschule Koblenz, Niemcy (www.hs-koblenz.de);

8.

Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugalia (www.ipcb.pt);

9.

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraina (www.pu.if.ua);

10. Eotvos József Foiskola, Baja, Węgry (www.ejf.hu);
11. Università degli Studi di Bari, Włochy (www.uniba.it);
12. Università degli Studi di Catania, Włochy (www.unict.it);
13. Università degli Studi di Macerata, Włochy (www.unimc.it);
14. Università degli Studi di Salerno, Włochy (www.unisa.it).

Programem współpracy międzynarodowej przeznaczonym dla uczelni, ich studentów
i pracowników – realizowanym w części jako „Uczenie się przez całe życie” – jest
ERASMUS, który umożliwia studentom wyjazd do zagranicznej partnerskiej uczelni
na terenie Unii Europejskiej i zrealizowanie tam części swoich studiów, która zostaje
zaliczona w macierzystej uczelni i nie powoduje wydłużenia okresu studiowania. Pobyt
w zagranicznej uczelni może trwać do 12 miesięcy w obrębie jednego roku
akademickiego. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie
Wielkopolskim mogą kontynuować naukę (studia) na terenie Austrii, Cypru, Francji,
Litwy, Niemiec, Węgier, Włoch.
Zespół koordynatorów ds. współpracy z zagranicą zrealizował określone programem
zadania:
1. Wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych do uczelni partnerskich
granicę w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
2. Wykłady i zajęcia gościnne.
3. Wymiana studentów. Realizacja części zajęć dydaktycznych.
4. Wizyty studyjne i okolicznościowe.

za

5. Wspólny projekt pn. „Konkurs Ortograficzny z Języka Polskiego dla Młodzieży
Akademickiej Ukrainy” pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.
6. Konferencje naukowe. Udział i wspólna ich organizacja. Publikacja materiałów
pokonferencyjnych.
7. Wymiana kulturalna. Festiwal Kultury Europejskiej w PWSZ. Współpraca z Akademickim
Centrum Kultury PWSZ.
8. Udział kadry naukowo-dydaktycznej PWSZ w „Dniach Nauki” w Cottbus.
9. Udział w „Dniu Wiedzy” w Iwano-Frankowsku.
10. Polsko-niemiecki kierunek „pedagogika”, specjalność „praca socjalna”. Wspólna obrona
prac licencjackich i dyplomowych. Uroczyste rozdanie dyplomów. Współpraca
z Akademickim Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ.
11. Krótkoterminowe praktyki studentów zagranicznych w PWSZ w Gorzowie
Wielkopolskim.
12. Krótkoterminowe praktyki studentów PWSZ w uczelniach partnerskich za granicą.
13. Nawiązywanie nowych kontaktów międzyuczelnianych i podpisywanie umów.
Dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, nawiązania nowych
kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy
z zagranicznymi uczelniami są wyjazdy w ramach programu Erasmus.
W roku akademickim 2011/2012 z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie
Wielkopolskim wyjechało do uczelni partnerskich za granicę łącznie 59 pracowników naukowodydaktycznych, w tym 29 osób skorzystało z oferty programu Erasmus:






20 osób prowadziło zajęcia dydaktyczne (STA) dla studentów w uczelniach partnerskich;
6 osób wyjechało w celach szkoleniowych (STT) – doskonalenia swoich umiejętności,
wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie;
2 osoby przebywały za granicą z wizytą przygotowawczą mającą na celu pozyskanie
nowego partnera (uczelni) – zorganizowania wymiany studentów i podpisania nowego
porozumienia o współpracy;
1 osoba uczestniczyła w monitoringu studentów w uczelni partnerskiej za granicą.

Kadra naukowo-dydaktyczna PWSZ uczestniczyła:






w dwóch konferencjach zorganizowanych wspólnie z uczelnią ukraińską (20 osób);
miejscem konferencji była Ukraina;
we wspólnym projekcie pn. Ogólnoukraiński Konkurs Polskiej Ortografii na Ukrainie
(3 osoby);
w „Dniach Nauki” w Cottbus (2 osoby);
w wizycie jubileuszowej z okazji rocznicy istnienia uczelni oraz wizycie studyjnej
w Eberswalde (3 osoby);
w „Dniu Wiedzy” z okazji inauguracji nowego roku akademickiego na Ukrainie (2 osoby).

Podczas wizyt (studyjnych, przygotowawczych, jubileuszowych) w uczelniach za granicą
kadra naukowo-dydaktyczna PWSZ prowadziła także gościnne wykłady (Cottbus,
Iwano-Frankowsk).
Do PWSZ przyjechało z uczelni partnerskich łącznie 18 pracowników naukowodydaktycznych, w tym:



10 osób przeprowadziło zajęcia dydaktyczne (Erasmus, STA);
w czasie Festiwalu Kultury Europejskiej przyjechało do PWSZ 3 kierowników zespołów
artystycznych, w tym z Cottbus (1) i Iwano-Frankowska (2);





z Iwano-Frankowska przyjechała z grupą studentów w celu odbycia krótkoterminowej
praktyki 1 opiekunka merytoryczna;
z wizytą studyjną z Węgier przybyły do PWSZ 2 osoby;
w celu organizacji wspólnego kierunku studiów na „pedagogice”, kierunek „praca
socjalna” z Cottbus przyjechały do PWSZ 2 osoby.

Z oferty programu Erasmus skorzystali także studenci PWSZ. Najbardziej popularną
formą udziału studentów w tym programie są wyjazdy do zagranicznej uczelni
partnerskiej w celu zrealizowania w niej części swoich studiów.
Z PWSZ do uczelni partnerskich wyjechało 15 studentów, w tym:




6 studentów w celu realizacji części studiów (Wiedeń, Wilno, Cottbus);
2 studentki przebywały na krótkoterminowej praktyce w Nancy (Francja),
7 studentów uczestniczyło w wizycie studyjnej w Eberswalde.

Z zagranicznych uczelni partnerskich do gorzowskiej PWSZ przyjechało łącznie
66 studentów, w tym:





11 studentów z Cottbus skorzystało z programu Erasmus i zrealizowało w PWSZ
część swoich studiów (w semestrze letnim);
w krótkoterminowych praktykach łącznie uczestniczyło 19 studentów, w tym
z Nancy (5) i Iwano-Frankowska (14);
w Festiwalu Kultury Europejskiej wzięło udział 24 studentów-artystów, w tym
z Cottbus (11) i Iwano-Frankowska (13);
12 studentów niemieckich uczestniczyło w warsztatach zorganizowanych
w Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ.

Nawiązywanie kontaktów i podpisywanie umów:
a. nawiązano współpracę z dwiema uczelniami we Włoszech: Università degli Studi
di Salerno i Università degli Studi di Macerata;
b. przygotowana jest dokumentacja o wzajemnej współpracy z kolejną uczelnią na
Ukrainie – Uniwersytetem Narodowym „Akademią Ostrogską” w Ostrogu.

Obrona prac dyplomowych w Hochschule Lausitz Cottbus, 2-6 VII 2012.

Studenci Instytutu Sztuki Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. W. Stefanyka z IwanoFrankowska (Ukraina) podczas Festiwalu Kultury Europejskiej w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim (21-24 V 2012).

Wspólny projekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Narodowego Uniwersytetu
Przykarpackiego im. W. Stefanyka w Iwano-Frankowsku pn. „Konkurs Ortograficzny z Języka
Polskiego dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy” (31 III 2012).

Gorzów Wielkopolski, październik 2012.
Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą

