Współpraca międzynarodowa AJP
Sprawozdanie 2019/2020
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim współpracuje z 25. uczelniami
wyższymi w 13. krajach Są to: Belgia (1), Białoruś (1), Republika Czeska (2), Cypr (1),
Grecja (1), Francja (1), Litwa (1), Niemcy (4), Republika Słowacka (3), Ukraina (5), USA (1),
Węgry (1), Włochy (3). Porozumienie o współpracy w ramach programu Erasmus+ podpisały
23 uczelnie, w tym 18 z krajami programu i 5 z krajami partnerskimi: Białorusią (1) i Ukrainą
(4).

Program Erasmus+
W roku akademickim 2019/2020 AJP realizowała nw. projekty dotyczące mobilności
pracowników uczelni i studentów:
- Projekt KA103 - mobilność edukacyjna z krajami programu;
- Projekt KA107 - mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (Białoruś i Ukraina);
- Projekt „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami”, finansowany
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
I. Mobilność pracowników i studentów – projekt KA103
Pracownicy
1. Zajęcia dydaktyczne prowadziło 7 pracowników AJP w nw. uczelniach niemieckich:
- Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Cottbus-Senftenberg;
- Wyższej Szkole Zawodowej w Stralsundzie.
2. W szkoleniach uczestniczyło 10 osób w uczelniach wyższych i instytucjach, takich jak:
- Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja;
- Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Czechy;
- Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, Litwa;
- Heimatkreis Meseritz e.V., Niemcy;
- Stiftung Haus Brandenburg, Niemcy.
3. Z uczelni partnerskich przyjechało do AJP 2 nauczycieli akademickich w celu
prowadzenia zajęć dydaktycznych z takich uczelni, jak:
- Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus-Senftenberg, Niemcy (1);
- Wyższa Szkoła Zawodowa w Stralsundzie, Niemcy (1).
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Studenci
1. W AJP na kierunku pedagogika (studia I stopnia) studiowały w semestrze letnim
4 studentki

Brandenburskiego

Uniwersytetu

Technicznego

Cottbus-Senftenberg

(Niemcy) realizując programu „dyplom obu uczelni”. Były to: Heidi Nescholta, Joanna
Katarzyna Sikorska, Izabela Zofia Styrnal oraz Zuzanna Guhs.
2. Z uczelni gorzowskiej wyjechało za granicę łącznie 5 studentów, w tym 4 osoby w celu
realizacji części studiów, zaś 1 osoba przebywała na praktyce:
a) na

Uniwersytecie Fryderyka (Cypr) informatykę studiowali studenci Wydziału

Technicznego AJP: Tomasz Kopyciński, Patryk Kupis oraz Klaudia Domańska, zaś
studentka Wydziału Humanistycznego AJP Anastasiia Rybchak studiowała język
angielski na Uniwersytecie w Salerno (Włochy);
b) praktykę studencką zaliczył w ESM GmbhCo.KG (Niemcy) Fryderyk Fulko,
student Wydziału Technicznego AJP, kierunek mechanika i budowa maszyn.
II. Mobilność pracowników i studentów – projekt KA107
Pracownicy
W Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku
przebywało troje nauczycieli akademickich AJP (1- zajęcia dydaktyczne; 2- szkolenie).
Studenci. Program Erasmus+ (projekt KA107)
W semestrze letnim w AJP w ramach projektu KA 107 przebywały 2 studentki:
- Nataliia Korotka, studentka Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla
Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) realizowała część studiów na kierunku
filologia polska, studia pierwszego stopnia;
- Marharyta Kiryk, studentka Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki
Kupały w Grodnie (Białoruś) realizowała część studiów na kierunku filologia
angielska.
Inne wyjazdy nauczycieli akademickich AJP:
- 2 osoby przebywały na konferencji w Tanzanii;
- 1 osoba zrealizowała krótkoterminowy staż na Uniwersytecie Technicznym
w Koszycach (Słowacja) z programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
(NAWA); w ramach programu CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany
Uniwersyteckiej;
- 1 osoba przebywała w Iwano-Frankowsku w ramach współpracy między uczelniami.
2

Inne działania
Opracowano i złożono nw. wnioski konkursowe:
- wniosek KA103 - 2020 → „Mobilność studentów i pracowników uczelni między
krajami programu”.

AJP

aplikowała

o

mobilność

studentów

i

pracowników

z partnerami w Unii Europejskiej.
- wniosek KA107 - 2020 → „Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami
partnerskimi” (Białoruś i Ukraina);
- wniosek w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi
potrzebami. Edycja 3” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER) w konkursie wniosków 2020 r.;
- wniosek o przyznanie nowej Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Karta ECHE)
na lata 2021-2027.
W ramach programu Erasmus+ odbył się w AJP kurs języka polskiego dla uczestników
programu Erasmus+ z krajów partnerskich: Białorusi, Niemiec i Ukrainy.
Dział Współpracy Międzynarodowej AJP otacza opieką studentów zagranicznych.
W roku ak. 2019/2020 nie wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane ze względu
na zagrożenie wirusem SARS-CoV-2.
Opracowała
prof. AJP dr H. Uchto
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