Współpraca międzynarodowa AJP
Sprawozdanie 2016/2017

AJP zawarła porozumienia o współpracy z 21 uczelniami wyższymi w 11
krajach. Są to: Belgia, Czechy, Cypr, Grecja, Francja, Litwa, Niemcy, Słowacja, Ukraina,
Węgry, Włochy.
W ramach programu Erasmus+ zrealizowano łącznie 50 wyjazdów
stypendialnych (6 SMS, 1 SMP, 12 STA, 31 STT).
Po raz pierwszy realizowany był program Erasmus+ z uczelniami ukraińskimi
i dotyczył akcji KA107 – Mobilność edukacyjna pracowników.
Współpraca międzynarodowa obejmowała nie tylko uczestnictwo w europejskim
programie Erasmus+. Koordynatorzy ds. współpracy z zagranicą uczestniczyli w takich
działaniach, jak np.
•

organizacja konferencji naukowych oraz aktywny w nich udział;

•

przekazywanie

informacji

dotyczących

publikowania

prac

naukowych

wykładowców zagranicznych w Akademii, a pracowników Akademii za granicą;
•

organizacja spotkań naukowców zagranicznych ze społecznością Akademii;

•

organizacja i udział w imprezach okolicznościowych poświęconych kulturze
i zwyczajom innych krajów, np. Festiwal Kultury Europejskiej z udziałem
zagranicznych delegacji;

•

organizacja stażu naukowego i wizyt dla wykładowców zagranicznych;

•

organizacja kursów języków obcych dla pracowników i studentów Akademii
(w ramach programu Erasmus+);

•

przygotowywanie warsztatów dla studentów Akademii;

•

opieka merytoryczna nad studentami z Niemiec i Ukrainy;
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•

tłumaczenie dokumentów (na potrzeby Uczelni}.

Wyjazdy/przyjazdy pracowników
1) W roku akademickim 2016/2017 za granicę wyjechało łącznie 40 pracowników
naukowo-dydaktycznych AJP: w programie Erasmus+ uczestniczyło 30 osób
(prowadzenie

zajęć

dydaktycznych,

udział

w

szkoleniach,

wizyta

przygotowawcza); w polsko-niemieckim sympozjum naukowym pt. „Nowa obca
ojczyzna” w Akademie Sankelmark w Oeversee w Szlezwiku-Holsztynie (Niemcy)
– 3 osoby; w warsztatach językowo-turystycznych dla studentów – 3 osoby;
w konferencjach naukowych – 2 osoby; w wizycie przygotowawczej wzięło udział
2 osoby (Bad Saarw).
2) Do AJP przyjechało z zagranicy łącznie 54 pracowników: w programie Erasmus+
uczestniczyło 13 osób (prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w szkoleniach);
w

warsztatach

językowo-ekonomicznych

w konferencjach naukowych – 33 osoby;

dla

studentów

w warsztatach

–

2

osoby;

pt. „Krajobraz

kulturowy jako miejsce nauki na przykładzie polsko-niemieckiego pogranicza –
Międzyrzecz – 1 osoba; w VI Festiwalu Kultury Europejskiej – 4 osoby; staż
naukowy zrealizowała 1 osoba.
Wyjazdy/przyjazdy studentów
1. Za granicę wyjechało łącznie 41 studentów AJP: w ramach programu Erasmus+ –
7 studentów (studia, praktyka studencka);

w polsko-niemieckim sympozjum

naukowym pt. „Nowa obca ojczyzna” w Akademie Sankelmark w Oeversee
w Szlezwiku-Holsztynie (Niemcy) uczestniczyło 6 studentów WH; w warsztatach
językowo-turystycznych, które odbyły się w Blankensee na terenie Brandenburgii
(Niemcy) – 27 studentów; 1 student filologii germańskiej otrzymał stypendium
umożliwiające mu udział w 26. kursie letnim dla studentów z Europy Środkowej
i Wschodniej, które odbywało się w Academii Baltica w Szlezwiku-Holsztynie.
2. Do AJP przyjechało z zagranicy łącznie 61 studentów: na kierunku zarządzanie na
I i II

roku studiowało 9 studentów Wydziału Turystyki Narodowego

Przykarpackiego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Franowsku
(Ukraina); na kierunku pedagogika studiowało 6 studentów z Brandenburskiego
Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg (Niemcy); w VI Festiwalu Kultury
Europejskiej – 20, warsztatach językowo-ekonomicznych – 17, warsztatach
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pt. „Krajobraz kulturowy jako miejsce nauki na przykładzie polsko-niemieckiego
pogranicza –Międzyrzecz” – 9 osób.
3. 49. studentów AJP miało okazję doskonalić oraz sprawdzić swój poziom
znajomości języka niemieckiego podczas warsztatów prowadzonych wspólnie
z uczelniami partnerskimi:


w warsztatach językowo-ekonomicznych uczestniczyło 10 studentów WE AJP.
Warsztaty zorganizowano z Wyższą Szkołą Techniczną w Wildau (Niemcy);



w warsztatach językowo-turystycznych wzięło udział 27 studentów WH AJP.
Warsztaty zorganizowano z Wyższą Szkołą Zrównoważonego Rozwoju
w Eberswalde (Niemcy) oraz z Uniwersytetem w Ostrawie (Republika Czeska);



w polsko-niemieckim sympozjum naukowym pt. „Nowa obca ojczyzna”, które
odbyło się

w Akademie Sankelmark w Oeversee w Szlezwiku-Holsztynie

uczestniczyło 6 studentów WH AJP;


w warsztatach pt. „Krajobraz kulturowy jako miejsce nauki na przykładzie
polsko-niemieckiego pogranicza – Międzyrzecz” z udziałem studentów
z Kilonii uczestniczyło 6 studentów WH AJP.
INNE

1. W roku akademickim 2016/2017 podpisano łącznie trzy nowe porozumienia
o współpracy z uniwersytetami za granicą, w tym dwie umowy w programie
Erasmus+: ze Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze i Uniwersytetem
Konstantyna Filozofa także w

Nitrze. Podpisano

umowę o współpracy

z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina).
2. Podpisano umowę patronacką pomiędzy AJP a Gimnazjum im. Longina
Komołowskiego w Połukniu (Litwa). Dokument ten zapewnia uczniom opiekę
naukowo-dydaktyczną AJP.
3. Festiwal

Kultury

Europejskiej.

Koordynatorzy

Działu

Współpracy

Międzynarodowej AJP służyli pomocą w przygotowywaniu różnych wydarzeń, np.
przy organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dziedzictwo regionu
pogranicza” oraz Konkursu Wiedzy o Kulturach i Językach Europejskich
(opracowali zadania i przeprowadzili konkurs) i koncertu.
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4. W AJP odbył się 3-miesięczny staż naukowy pracownika naukowego Wydziału
Turystyki Narodowego Przykarpackiego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka
w Iwano-Franowsku (Ukraina).
5. Już trzeci rok na Wydziale Ekonomicznym Akademii realizowany był program
„dyplom obu uczelni” na kierunku zarządzanie, specjalność manager turystyki studia II stopnia (magisterskie); na I i II roku studiowało łącznie 9 studentów
Wydziału Turystyki Narodowego Przykarpackiego Uniwersytetu im. Wasyla
Stefanyka w Iwano-Franowsku (Ukraina).
6. Na kierunku

pedagogika (studia I stopnia) studiowało łącznie 5 studentów

Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg (Niemcy)
realizując programu „dyplom obu uczelni”.
7. W ramach programu Erasmus+ odbyły się w AJP kursy dokształcające języków
obcych.
8. W przygotowaniu jest drugi Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych.

Gorzów Wielkopolski, październik 2017 r.
Opracowanie
dr H. Uchto
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