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VII. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ  
 

1. Studia i praktyki za granicą 
 

1.1.  Studia 
 

W roku akademickim 2019/2020 6 studentów PWSZ w Koninie realizowało studia w uczelniach 

partnerskich za granicą: 3 osoby w semestrze zimowym, 3 w letnim. Byli to studenci kierunków: 
1) bezpieczeństwo wewnętrzne: Instituto Politécnico de Bragança (Portugalia) – 2 osoby 
2) bezpieczeństwo wewnętrzne: Bandırma Onyedi Eylül University (Turcja) – 1 osoba       
3) filologia angielska: Florida Univesitaria (Hiszpania) − 2 osoby  
4) języki obce e mediach i biznesie (II stopień): University of Aveiro (Portugalia) – 1 osoba 

 
1.2. Praktyki 
 

W roku akademickim 2019/2020 jest w trakcie realizacji 12 wyjazdów na praktyki zagraniczne 

w ramach programu Erasmus+. Są to studenci kierunków: 
1) filologia angielska: 5 osób (Hiszpania i Belgia) 
2) filologia angielska (II stopień): 2 osoby (Hiszpania) 
3) zarządzanie i inżynieria produkcji: 2 osoby (Hiszpania) 
4) zdrowie  publiczne (II stopień): 1 osoba (Hiszpania)       
5) bezpieczeństwo wewnętrzne: 2 osoby (Hiszpania)  

 

Wyjazdy na studia oraz praktyki zagraniczne były/są finansowane z dwóch programów: Erasmus+  

(14 osób) 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. Jedenaścioro studen-

tów studiowało przez cały rok akademicki 2019/2020. W semestrze zimowym studiowało 47 osób; 

w semestrze letnim – 52 studentów ( w tym jedenaścioro z semestru zimowego). Łączna liczba sty-

pendystów programu Erasmus+ to 88 osób (76 osoby z Turcji, 6 studentów z Portugalii, 4 z Hisz-

panii, 2 z Włoch). 
Studenci zagraniczni liczbowo wybierali wydziały: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych – 

54 osoby, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych– 30 osób, Wydział Nauk o Zdrowiu – 4. 
Zagraniczni studenci pochodzili z uczelni tureckich: Bandirma Onyedi Eylul University, Beykent 

University, Cag University, Cankiri Karatekin University, Gaziantep University, Kafkas University, 

Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Istanbul Gelisim University, Ondokuz Mayis University, 

Selcuk University, Pamukkale University, Mersin University, Medipol University, Munzur University, 

Istanbul Kultur Universitesi, Usak University, Karadeniz Technical University, Uludag University, 

hiszpańskich: Florida Universitaria, Universty of the Basque Country, portugalskiej: Instituto Politec-

nico de Braganca, włoskiej: University of Cassino and Southern Lazio                                                                                                     

 

3. Wizyty zagranicznych gości 
 
02-03.10.2019 – wizyta i udział gości z uczelni partnerskiej – Panevezys College (Litwa) w uro-

czystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 

Skład delegacji:  

− dr Jurgita Lieponiene, dziekan Wydziału Nauk Technicznych 

− dr Rasa Glinskiene, dziekan Wydziału Nauk Społecznych 

− Raimonda Gvozdiene, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą 

− Jovita Kaziukonyte, koordynator ds. współpracy z zagranicą 
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07-12.10.2019 r. – prof. Wolfgang Loerscher, Uniwersytet w Lipsku (Niemcy) przeprowadzenie 

zajęć dla studentów filologii angielskiej i germańskiej PWSZ w Koninie. T 

                                                                      

27-31.01.2020 – Barbara Stolarczyk z Technische Universitat Darmstadt (Niemcy) Matej Bel 

University Banska Bystrica (Słowacja) – współkoordynacja zbudowania platformy współpracy 

między studentami kierunków filologia i języki obce w mediach i biznesie z Wydziału Nauk Hu-

manistycznych i Społecznych PWSZ w Koninie  oraz studentów TU Darmstadt, którzy uczą się 
języka polskiego. 

 

W semestrze letnim 2019/2020 były planowane przyjazdy zagranicznych gości (wykładowców, 

pracowników administracyjnych, przedstawicieli uczelni zagranicznych, zagranicznych prelegen-

tów konferencji). 

Z powodu wybuchu pandemii Covid-19 przyjazdy zagranicznych gości zostały przełożone na czas 

późniejszy (w większości przypadków jest to semestr zimowy 2020/2021) 
Liczba planowanych przyjazdów: 
1. Wykładowcy – program Erasmus+_ 7 osób 
2. Szkolenie administracji – program Erasmus +_ 4 osoby 
3. Zagraniczni prelegenci konferencji_ 10 osób 
  

4. Wyjazdy za granicę 
 

W roku akademickim 2019/2020 zrealizowano następujące wyjazdy monitoringowe w ramach 

programu Erasmus+: 

− 04-08.12.2019 – prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie – monitoring uczelni part-

nerskiej University of Catania (Włochy) 

− 11-14.12.2019 – prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie – monitoring uczelni part-

nerskiej Eötvös Loránd University (Węgry)  

 

Planowane w semestrze letnim 2019/2020 wizyty monitoringowe nie odbyły się z powodu ‘siły 

wyższej’ - pandemii Covid-19 

W roku akademickim 2019/2020 zrealizowano/są w realizacji/przygotowaniu do realizacji, nastę-
pujące wyjazdy nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+:  

− 09-13.03.2020 r. – dr Marcin Trojszczak z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

przeprowadził zajęcia dla studentów Beykent University (Turcja) 

 

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

stracji: 

− 08-12.10.2019 – dr Anna Waligórska – Kotfas, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Tech-

nicznych – szkolenie i rozmowy o współpracy z Panevezys College (Litwa) 

− 08-12.10.2019 – dr Karina Zawieja – Żurowska,  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecz-

nych – szkolenie i rozmowy o współpracy z Panevezys College (Litwa) 

− 08-12.10.2019 – dr Bartosz Chmielewski, Wydział Nauk o Zdrowiu – szkolenie i rozmowy o 

współpracy z Panevezys College (Litwa) 

 

Planowane w semestrze letnim 2019/2020 szkolenia i wyjazdy nauczycieli akademickich w celu 

prowadzenia zajęć nie odbyły się z powodu ‘siły wyższej’ - pandemii Covid-19 
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5. Inne wydarzenia 

 

− 01.10. 2019 – Inauguracja roku akademickiego dla studentów programu Erasmus+ i uczestni-

ków programu Buddy wraz z udziałem Władz PWSZ w Koninie 

− 19.10.2019 - Wycieczka Integracyjna „Konin i Stary Konin” – koordynatorzy wydziałowi ds. 

studiów zagranicznych 

− 19.11.2019 - Zamknięcie i podsumowanie I edycji kursu Design Thinking – PWSZ w Koninie 

– koordynatorzy wydziałowi ds. studiów zagranicznych 

− 12.12.2019 - Koncert Świąteczny – PWSZ w Koninie – muzyczna impreza integracyjna za-

granicznych i polskich studentów wraz z udziałem władz PWSZ w Koninie 

− 25.02.2020 - Inauguracja semestru letniego dla studentów z zagranicy – PWSZ w Koninie – 

koordynator ds. współpracy międzynarodowej i koordynatorzy wydziałowi ds. studiów zagra-

nicznych 

− Kwiecień/czerwiec 2020 r. ‒ rozpoczęcie rekrutacji i przyjmowanie wniosków - stypendia 

Erasmus+ i POWER 

− 18.06.2020 -  Zamknięcie i podsumowanie II edycji kursu Design Thinking – PWSZ w Koni-

nie – koordynatorzy wydziałowi ds. studiów zagranicznych 

 

6. Umowy o współpracy 

 
Uczelnia podpisała w roku akademickim 2019/2020 umowy z następującymi uczelniami w ramach 

programu Erasmus+: 

Kraje programu (KA103) 

1) St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bułgaria- wymiana akademicka: 

język angielski 

2) Adnan Menderes University, Turcja – wymiana akademicka: język angielski, pedagogika, na-

uki o zdrowiu, ekonomia 

3) Nuh Naci Yazgan University, Turcja – wymiana akademicka: nauki o zdrowiu 

4) Rozszerzenie umowy z Florida Universitaria (Hiszpania) – wymiana akademicka – obszar: 

praktyki studenckie 

5) Rozszerzenie umowy z Pamukkale University (Turcja) – wymiana akademicka – obszar: eko-

nomia 

6) Rozszerzenie umowy z University of A Coruna (Hiszpania) – wymiana akademicka – obszar: 

nauki społeczne, pedagogika 

 

Kraje partnerskie (KA107) 

 

1) Azerbaijan University of Languages, Azerbejdżan – wymiana akademicka 

2) Zhejiang Ningbo Institute of Technology, Chiny – wymiana akademicka 

3) S. Toraighyrov Pavlodar State University, Kazachstan – wymiana akademicka 

4) National Taiwan University, Tajwan – wymiana akademicka 

5) Poltava University of Economics and Trade, Ukraina – wymiana akademicka 

Rektor PWSZ w Koninie podpisał również umowę o współpracy z Białoruską Państwową Akade-

mią Rolniczą w Horkach (Białoruś). 
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7. Inne zadania 

 

Do innych zadań realizowanych w roku akademickim 2019/2020 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); 

11) współpraca z Biurem ds. Pomocy Materialnej – pozyskanie zestawienia studentów korzysta-

jących z pomocy materialnej i uwzględnienie ich przy określaniu wysokości stypendium na 

wyjazd w ramach programu Erasmus+; 

12) współpraca z pozostałymi jednostkami uczelni (poszczególne wydziały, dziekanaty, kwestu-

ra, domy studenckie); 

13) organizacja spotkań integracyjnych dla studentów; 

14) realizacja programu Buddy; 

15) obsługa narzędzia Mobility Tool+ oraz systemu Online Linguistic Support − OLS (udziela-

nie licencji na test biegłości językowej i kursy językowe); 

16) przygotowanie informacji/artykułów dla celów promocyjnych; 

17) zamieszczanie i aktualizacja informacji w zakładce „Współpraca zagraniczna” na stronie in-

ternetowej PWSZ w Koninie; 

18) przygotowanie nowej oferty przedmiotów dla studentów zagranicznych; 

19) realizacja umów w ramach programów POWER i Erasmus+, składanie raportów postępu 

    do Narodowej Agencji programu Erasmus + (dot. Erasmus+ oraz POWER), składanie formu-

larza SL (dot. POWER). 


