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VII. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ  
 

1. Studia i praktyki za granicą 
 
1.1.  Studia 
 
W roku akademickim 2018/2019, 8 studentów PWSZ w Koninie realizowało studia w uczelniach 
partnerskich za granicą: 4 osoby w semestrze zimowym, 4 w letnim. Byli to studenci kierunków: 

1) filologia angielska: University of Salerno (Włochy) − 4 osoby, University of Aveiro (Por-
tugalia) - 1 osoba; Instituto Politécnico de Bragança (Portugalia) – 1 osoba 

2) zarządzanie i inżynieria produkcji: Florida Univesitaria (Hiszpania) − 1 osoba; 
3) logistyka: Çag University (Turcja) – 1 osoba 

 
1.2. Praktyki 
 
W roku akademickim 2018/2019 zrealizowano/jest w trakcie realizacji 10 wyjazdów na praktyki 
zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Są to studenci kierunków: 

1) filologia angielska: 4 osoby (Hiszpania) 
2) filologia germańska: 2 osoby (Niemcy) 
3) zarządzanie i inżynieria produkcji: 1 osoba (Hiszpania) 
4) pedagogika: 2 osoby (Hiszpania) 
5) bezpieczeństwo wewnętrzne: 1 osoba (Hiszpania)  

 
Wyjazdy na studia oraz praktyki zagraniczne były finansowane z dwóch programów: Erasmus+  
(14) oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER (4 osoby). 
 
2. Zagraniczni studenci w PWSZ w Koninie 
 
W PWSZ w Koninie, w ramach Erasmus+, studiowali studenci z zagranicy. Pięcioro studentów 
studiowało przez cały rok akademicki 2018/2019. W semestrze zimowym studiowały 43 osoby; 
w semestrze letnim – 46 studentów ( w tym pięciu z semestru zimowego). Łączna liczba stypendy-
stów programu Erasmus+ to 84 osoby (73 osoby z Turcji, 5 studentów z Portugalii, 2 z Hiszpanii, 
1 z Włoch, 3 z Łotwy). 
Studenci zagraniczni liczbowo wybierali wydziały: Wydział Filologiczny – 36 osób, Wydział Spo-
łeczno-Techniczny – 38 osób, Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia – 10 osób. 
Zagraniczni studenci pochodzili z uczelni tureckich: Beykent University, Kafkas University, Selcuk 
University, Pamukkale University, Mersin University, Medipol University, Istanbul Kultur Universitesi, 
Usak University, Gaziantep University, Cag University, Karadeniz Technical University, Uludag Uni-
versity, hiszpańskich: Florida Universitaria, Universty of the Basque Country, portugalskiej: Instituto 
Politecnico de Braganca, włoskiej: University of Catania oraz uczelni łotewskiej: Latvia Culture Col-
lege at LAC. 

 
3. Wizyty zagranicznych gości 
 
08-10.10.2018 – prof. Luke Plonsky z Northern Arizona University (USA) oraz prof. Robert De 
Keyser z University of Maryland (USA) – udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej - 
Różnice indywidualne w uczeniu się i nauczaniu języka drugiego (PWSZ w Koninie) i wygłosze-
nie wykładów plenarnych; 

14-19.10.2018 r. – prof. Frank Nolden (Rektor), prof. Fritz Lang i dr Pierre Frotscher z uczelni 
partnerskiej w  Miśni – Niemcy: Hochschule Meissen (FH) und Fortbildungszentrum przeprowa-
dzili warsztaty dla studentów filologii germańskiej PWSZ w Koninie. Temat warsztatów: prawo 
i administracja; 
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01-03.04.2019 - prof. dr hab. Wolfgang Lörscher z Uniwersytetu w Lipsku (Niemcy) – udział 
w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej - Kontakty i Kontrasty: Język, 
Literatura, Kultura (PWSZ w Koninie) i wygłoszenie wykładu plenarnego; 

09-10.05.2019 - Prof. dr. Bedriye Tunçsiper – rektor Izmir Demokrasi Üniversitesi (Turcja) - pod-
pisanie umowy o współpracy z PWSZ w Koninie; 

27-30.05.2019 – Irina Zeleniene, MA z Klaipeda State University of Applied Sciences (Litwa) – 
przeprowadzenie zajęć dla studentów pielęgniarstwa PWSZ w Koninie; 

04-07.06.2019 – Fatma Tokoz Goktepe, MA z Cag University (Turcja) – przeprowadzenie zajęc 
dla studentów filologii angielskiej PWSZ w Koninie; 

03-07.06.2019 – dr Peter Jusko i dr Marek Stachon z Matej Bel University Banska Bystrica (Sło-
wacja) – współorganizacja i udział w Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym: ,,Współczesne 
problemy społeczne: perspektywy globalne i lokalne’’ zorganizowanym przez Katedrę Pedagogiki 
i pracy Socjalnej PWSZ w Koninie. 

 

4. Wyjazdy za granicę 
 

W roku akademickim 2018/2019 zrealizowano następujące wyjazdy monitoringowe w ramach 
programu Erasmus+: 

16-17.10.2018 – prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie i dr hab. Artur Zimny, prorektor 
PWSZ w Koninie – monitoring uczelni partnerskiej – Euroakadeemia w Tallinnie (Estonia) 

28.10-01.11.2018 – prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie – podpisanie umowy bilate-
ralnej z University of Sevilla (Hiszpania) 

29.04-05.05.2019 – prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie – monitoring uczelni partner-
skiej – University of A Coruna (Hiszpania) 

07-12.05.2019 – prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie i dr hab. Artur Zimny, prorektor 
PWSZ w Koninie – monitoring uczelni partnerskiej – University of Cassino and Southern Lazio 
(Włochy) i rozmowy o współpracy z przyszłą uczelnią partnerską – University of Bari Aldo Moro 
(Włochy) 

11-16.06.2019 - prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie i dr Anna Stolarczyk-Gembiak, 
dziekan Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie – monitoring uczelni partnerskich – Leipzig 
University (Niemcy), Hochschule Merseburg (Niemcy) i Technische Universitat Darmstadt (Niem-
cy) 

 

W roku akademickim 2018/2019 zrealizowano/są w realizacji/przygotowaniu do realizacji, nastę-
pujące wyjazdy nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ :  

17-20.10. 2018 r. – prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, oraz dr hab. Artur 
Zimny, prorektor PWSZ w Koninie – udział w konferencji, wykłady i rozmowy na temat współ-
pracy z uczelnią partnerską Panevezys College (Litwa) 

25.02-01.03.2019 – dr Edyta Klosa z Wydziału Społeczno-Technicznego przeprowadziła zajęcia 
dla studentów z Florida Universitaria (Hiszpania) w ramach wydarzenia Erasmus Staff Week  

25.02-01.03.2019 – dr Kazimiera Król z Wydziału Społeczno-Technicznego przeprowadziła zaję-
cia dla studentów z Florida Universitaria (Hiszpania) w ramach wydarzenia Erasmus Staff Week 

25.02-01.03.2019 – dr Robert Piechota z Wydziału Społeczno-Technicznego przeprowadził zajęcia 
dla studentów z Florida Universitaria (Hiszpania) w ramach wydarzenia Erasmus Staff Week 

23-26.04.2019 – dr Robert Rogaczewski z Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie 
przeprowadził zajęcia dla studentów z Technische Universitat Darmstadt (Niemcy) 

06-10.05.2019 – dr Karina Zawieja-Żurowska, dziekan Wydziału Społeczno-Technicznego prze-
prowadziła zajęcia dla studentów z University of Cassino and Southern Lazio (Włochy) 

06-10.05.2019 – dr hab. Wojciech Nowiak z Wydziału Społeczno-Technicznego przeprowadził 
zajęcia dla studentów z University of Cassino and Southern Lazio (Włochy) 
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13-18.05.2019 – prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk z Wydziału Filologicznego przeprowa-
dziła zajęcia dla studentów z Klaipeda University (Litwa) 

13-17.05.2019 – dr Bartosz Chmielewski z Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia prze-
prowadził zajęcia dla studentów w Instituto Politecnico de Braganca (Portugalia) w ramach wyda-
rzenia Erasmus Staff Week 

13-16.06.2019 – dr Anna Stolarczyk – Gembiak, dziekan Wydziału Filologicznego przeprowadziła 
zajęcia i warsztaty językowe dla studentów z Technische Universitat Darmstadt (Niemcy) 

08-13.07.2019 - prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk z Wydziału Filologicznego przeprowa-
dzi zajęcia dla studentów z Leipzig University (Niemcy) 

 

Szkolenia w zagranicznych uczelniach partnerskich odbyli też wykładowcy i pracownicy admini-
stracji: 

04-08.02.2019 – dr Anna Stolarczyk – Gembiak, dziekan Wydzału Filologicznego PWSZ w Koninie 
– szkolenie w Technische Universitat Darmstadt (Niemcy) 

07-10.05.2019 – mgr Beata Wieliczko z Wydziału Społeczno-Technicznego – szkolenie w University 
of Cassino and Southern Lazio (Włochy) 

13-17.05.2019 – mgr Wiesława Kozłowska z Wydziału Społeczno-Technicznego – szkolenie w Insti-
tuto Politecnico de Braganca (Portugalia) w ramach wydarzenia Erasmus Staff Week 

10-14.06.2019 – mgr Artur Cygan i mgr Marcin Olejniczak z Wydziału Społeczno-Technicznego – 
szkolenie w Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici (Słowacja) 

  

5. Inne wydarzenia 
 
02.10. 2018 – inauguracja roku akademickiego dla studentów programu Erasmus+ i uczestników 
programu Buddy wraz z udziałem władz PWSZ w Koninie 

19.11.2018 – Sports Day – sportowa impreza integracyjna zagranicznych i polskich studentów 
w centrum rekreacyjnym hotelu Niagara w Koninie 

27.11.2018 – Koncert „Studenci Studentom” – muzyczna impreza integracyjna zagranicznych 
i polskich studentów wraz z udziałem władz PWSZ w Koninie 

18.12.2018 – Erasmus Christmas Carol – spotkanie świąteczne zagranicznych i polskich studentów 

19.02.2019 – Summer Semester Opening Meeting – inauguracja roku semestru letniego dla studen-
tów programu Erasmus+ 

Luty/marzec 2019 r. ‒ rozpoczęcie rekrutacji i przyjmowanie wniosków o stypendia Erasmus+ 

26.03.2019 – International Day – dzień międzynarodowy dla społeczności akademickiej wraz 
z udziałem władz PWSZ w Koninie - wielokulturowość społeczności akademickiej oraz wynikają-
ce z niej podobieństwa i różnice zostały pokazane poprzez taniec, zabawę, muzykę i kulinarne pro-
pozycje przygotowane przez polskich i zagranicznych studentów  

28.03.2019 – Spotkanie Informacyjne Programu Erasmus+ dla studentów wyjeżdżających na studia 
i praktyki  

09.04.2019 – I Seminarium Dobrych Praktyk – omówienie sposobów rozpowszechniania dobrych 
praktyk w ramach wyjazdów wykładowców i pracowników administracji PWSZ w Koninie. 
Uczestnicy: władze, uczestnicy programu Erasmus+, koordynatorzy programu Erasmus+ PWSZ 
w Koninie 

28.06.2019 – Singing with Summer – koncert pożegnalny dla studentów programu Erasmus+ 

 

6. Umowy o współpracy 
 

Uczelnia podpisała w roku akademickim 2018/2019 umowy z następującymi uczelniami w ramach 
programu Erasmus+: 
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1) Universidad de Sevilla, Hiszpania - wymiana akademicka: język angielski 

2) University of La Laguna, Hiszpania - wymiana akademicka: język angielski 

3) Technische Universitat Darmstadt – wymiana akademicka: język angielski, język niemiecki 

4) Rozszerzenie umowy z Instituto Politecnico de Braganca (Portugalia) – wymiana akade-
micka – obszar: język angielski 

5) Rozszerzenie umowy z University of Salerno (Włochy) – wymiana akademicka – obszar: 
zarządzanie 

6) Munzur University, Turcja – wymiana akademicka: zarządzanie, języki obce, pielęgniar-
stwo  

7) Hacettepe University, Turcja – wymiana akademicka: języki obce 

8) Istanbul Gelisim University, Turcja – wymiana akademicka: zarządzanie, nauki ekono-
miczne, logistyka, języki obce, pielęgniarstwo 

9) Szechenyi Istvan University (Węgry) – wymiana akademicka: zarządzanie, języki obce, 
praca socjalna 

10) University of Cassino and Southern Lazio (Włoch) – wymiana akademicka: zarządzanie, 
języki obce, wychowanie fizyczne, nauki o sporcie 

11) Roma Tre University (Włochy) – wymiana akademicka: zarządzanie, nauki ekonomiczne, 
języki obce 

12) University of Turin (Włochy) – wymiana akademicka: nauki ekonomiczne 

 

Rektor PWSZ w Koninie podpisał również umowę o współpracy z İzmir Demokrasi Üniversitesi 
(Turcja). 

 

7. Inne zadania 
 

Do innych zadań realizowanych w roku akademickim 2018/2019 należały: 

1) współpraca z krajowymi instytucjami koordynującymi funkcjonowanie programu Erasmus+ 
w Uczelni (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji); 

2) współpraca z krajowymi instytucjami związanymi z działalnością międzynarodową 
(np. ambasada Hiszpanii w Warszawie; Straż Graniczna); 

3) współpraca z zagranicznymi instytucjami partnerskimi PWSZ w Koninie; 

4) rozliczenia finansowe projektów mobilności (FRSE); 

5) organizacja i udział w komisjach opiniujących kandydatów do stypendium na wyjazdy stu-
dentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+; 

6) przygotowanie decyzji po posiedzeniach komisji opiniujących kandydatów do stypendium 
na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie w ramach programu Erasmus+; 

7) zgłaszanie studentów PWSZ w Koninie w partnerskich uczelniach zagranicznych; 

8) zgłaszanie pobytu nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych w partner-
skich uczelniach zagranicznych; 

9) obsługa administracyjno-finansowa zagranicznych wizyt pracowników PWSZ w Koninie 
oraz wizyt zagranicznych gości; 

10) koordynowanie realizacji studiów na wydziałach PWSZ w Koninie (przygotowanie zesta-
wień przedmiotów i planów zajęć dla studentów zagranicznych);  

10) współpraca z Biurem ds. Pomocy Materialnej – pozyskanie zestawienia studentów korzy-
stających z pomocy materialnej i uwzględnienie ich przy określaniu wysokości stypendium 
na wyjazd w ramach programu Erasmus+; 

11) współpraca z pozostałymi jednostkami uczelni (poszczególne wydziały, dziekanaty, kwe-
stura, domy studenckie); 
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12) organizacja spotkań integracyjnych dla studentów; 

13) realizacja programu Buddy; 

14) realizacja umów w ramach programów POWER i Erasmus+, składanie raportów postępu   
do Narodowej Agencji programu Erasmus+ (dot. Erasmus+ oraz POWER), składanie for-
mularza SL (dot. POWER); 

15) obsługa narzędzia Mobility Tool+ oraz systemu Online Linguistic Support − OLS (udzie-
lanie licencji na test biegłości językowej i kursy językowe); 

16) przygotowanie informacji/artykułów dla celów promocyjnych; 

17) przygotowanie nowej oferty przedmiotów dla studentów zagranicznych (3 moduły) oraz 
modyfikacja systemu punktów ECTS; 

18) zamieszczanie i aktualizacja informacji w zakładce „Współpraca zagraniczna” na stronie 
internetowej PWSZ w Koninie. 

 
 
 
 
 


