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Sprawozdanie	z	wizyty	w	Chinach	delegacji	Uniwersytetu	Gdańskiego		

w	dniach	31.05.2017	–	3.06.2017	

Skład	delegacji	UG:			

• prof.	dr	hab.	Piotr	Stepnowski	–	Prorektor	ds.	Nauki	i	Współpracy	z	Zagranicą	UG		

• dr	hab.	Monika	Bąk,	prof.	ndzw.	UG	–	Dziekan	Wydziału	Ekonomicznego	UG	

• prof.	dr	hab.	Mirosław	Szreder	–	Dziekan	Wydziału	Zarządzania	UG	

• dr	hab.	Jakub	Stelina,	prof.	ndzw.	UG	–	Dziekan	Wydziału	Prawa	i	Administracji	UG	

• dr	hab.	Józef.	Włodarski,	prof.	ndzw.	UG		–	Dyrektor	Instytutu	Konfucjusza	przy	UG	

• dr	Wu	Lan,	prof.	ndzw.	UG	–	kierownik	kierunku	Sinologia	UG,	Tłumacz	delegacji	

	

W	 dniach	 31.05	 –	 3.06.2017	 roku	 delegacja	 Uniwersytetu	 Gdańskiego	 w	 wyżej	

wymienionym	składzie	odbyła	serię	oficjalnych	spotkań	z	przedstawicielami	chińskich	uczelni	

i	 innych	 instytucji	wspierających	polsko-chińską	wymianę	 akademicką,	 z	 którymi	UG	do	 tej	

pory	 współpracował	 bądź	 zamierza	 współpracę	 podjąć.	 Jednym	 z	 najważniejszych	 zadań	

delegacji	 było	 utrzymanie	 obecnego	 statusu	 organizacyjnego	 i	 finansowego	 Instytutu	

Konfucjusza	 działającego	 przy	 UG	 (IK	 UG)	 wobec	 zmian	 strukturalnych	 tej	 organizacji	 na	

poziomie	 administracji	 rządowej	 ChRL.	 Równie	 ważnymi	 celami	 wizyty	 były:	 (i)	 podjęcie	

wspólnej	 działalności	 naukowo-badawczej	 z	 partnerami	 chińskimi,	 (ii)	 zorganizowanie	

nowych	 form	 organizacyjnych	 kształcenia	 pomiędzy	 UG	 a	 uczelniami	 chińskimi,	 (iii)		

podpisanie	umowy	o	współpracy	pomiędzy	Wydziałem	Prawa	i	Administracji	UG	a	Wydziałem	

Prawa	CYU	w	zakresie	organizowania	wspólnych	szkół	 letnich,	Szkoły	Prawa	Chińskiego	UG	

oraz	 wymiany	 profesorów	 wizytujących,	 (iv)	 zainteresowanie	 strony	 chińskiej	 koncepcją	

powołania	 centrum	 konsultingowego	 przy	 IK	 UG	 w	 związku	 z	 projektem	 „Jednego	 Pasa	 i	

Jednego	 Szlaku”	 (ang.	 One	 Belt,	 One	 Road	 OBOR),	 (v)	 nawiązanie	 współpracy	 z	 Pekińskim	

Uniwersytetem	 Języków	 Obcych	 PUJO	 w	 zakresie	 nauk	 prawnych	 i	 ekonomicznych,	 (vi)		

renegocjacja	warunków	prowadzenia	kierunku	polonistyka	na	Uniwersytecie	Pedagogicznym	

w	 Harbinie,	 (vii)	 podpisanie	 umowy	 o	 współpracy	 naukowej	 i	 w	 zakresie	 studiów	

doktoranckich	 z	 Uniwersytetem	 Medycyny	 Chińskiej	 Shaanxi,	 (viii)	 uzyskanie	 zgody	 od		

Międzynarodowego	 Biura	 Promocji	 Języka	 Chińskiego	 HANBAN	 na	 zmianę	 uniwersytetu	

partnerskiego	IK	UG	na	Uniwersytet	Akademii	Nauk	Społecznych,	(ix)	renegocjacja	kontraktu		

rekrutacyjnego	 z	 agencją	 Dongfang	 oraz	 (x)	 ustalenie	 wstępnych	 warunków	 współpracy	 z	

agencją	EIC	Education.					
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Pierwszego	dnia	złożono	wizytę	w	Uniwersytecie	Nauk	Politycznych	Chińskiej	Młodzieży	

(ang.	 Chineese	 Youth	 University	 of	 Political	 Sciences	 CYU)	 w	 Pekinie,	 który	 nadzoruje	

merytorycznie	działalność	 Instytutu	Konfucjusza,	 a	 także	podejmuje	współpracę	w	 zakresie	

profesorów	wizytujących	 i	wymiany	międzynarodowej	 studentów	 z	 trzema	wydziałami	UG.	

Uczelnię	chińską	reprezentowali:		

• Prof.	Wang	Xin	Qing		-	Rektor	CYU	

• Prof.	Wu	Yong	-	Dziekan	Wydziału	Prawa	CYU		

• Prof.	Zui	Tan		-	Dziekan	Wydziału	Ekonomii	i	Zarządzania	CYU	

• Prof.	Yang	Shusen	–	Dziekan	Wydziału	Edukacji	Studentów	Zagranicznych	CYU		

• Prof.	Zhang	Zihong	-	Dyrektor	Biura	Współpracy	Międzynarodowej	CYU	

		

Rektorzy	Wang	Xin	Qing	i	Piotr	Stepnowski	w	swoich	wystąpieniach	zapewnili	o	wspieraniu	

wszelkich	 działań	 wydziałów	 obu	 uczelni	 oraz	 samego	 Instytutu	 Konfucjusza	 przy	 UG	 w	

zakresie	 akademickiej	 współpracy	 polsko-chińskiej.	 Rektor	 CYU	 podkreślił,	 że	 IK	 UG	 jest	

ważnym	 partnerem	 strony	 chińskiej	 i	 zadeklarował	 dalsze	 wsparcie.	 Prof.	 Stepnowski	

zapewnił,	że	UG	będzie	dalej	rozwijał	działalność	Instytutu	Konfucjusza	oraz	inne	działania	w	

zakresie	współpracy	 ze	 stroną	 chińską,	w	 szczególności	 poprzez	 rozwój	 kierunku	 sinologia	

oraz	 	wymianę	 profesorów	 i	 studentów.	 Poprosił	 także	 o	możliwość	 podjęcia	 bilateralnych	

rozmów	pomiędzy	dziekanami	właściwych	sobie	wydziałów	na	temat	konkretnych	uzgodnień,	

do	których	doszło	w	dalszej	części	dnia.	

	

Następnie	 przystąpiono	 do	 uroczystego	 podpisania	 umowy	 o	 współpracy	 pomiędzy		

Wydziałem	Prawa	i	Administracji	UG	reprezentowanym	przez	prof.	J.	Stelinę	oraz		Wydziałem	

Prawa	CYU	reprezentowanym	przez	Prof.	W.	Yonga	w	zakresie	organizowania	wspólnych	szkół	

letnich,	 Szkoły	 Prawa	 Chińskiego	 przy	 Wydziale	 Prawa	 i	 Administracji	 UG	 oraz	 wymiany	

profesorów	wizytujących.		

	

W	dalszej	kolejności	Prof.	Stepnowski	oficjalnie	zaproponował	wolę	zorganizowania	przy	

Instytucie	 Konfucjusza	 UG	 instytucji	 mającej	 prowadzić	 konsultacje	 w	 zakresie	 prawa	 oraz	

uwarunkowań	 biznesowych	 dla	 firm	 chińskich	 lokujących	 się	 w	 Gdańsku	 w	 związku	 z	

programem	rządowym	nowego	szlaku	jedwabnego	„Jednego	Pasa	i	Jednego	Szlaku”	(ang.	One	

Belt,	 One	 Road	 OBOR).	 Instytucja	 mogłaby	 z	 czasem	 przekształcić	 się	 w	 oficjalne	 centrum	

konsultingowe	IK	UG	(np.	Centrum	Obsługi	Prawnej	i	Biznesowej	OBOR),	które	korzystałoby	z	
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zasobów	 organizacyjnych	 UG	 (m.in.	 Centrum	 Analiz	 i	 Ekspertyz	 UG,	 Spółka	 Celowa	 UG	

Techtransbalt	 czy	 Centrum	 Transferu	 Technologii	 UG).	 Deklaracja	 ta	 spotkała	 się	 z	 bardzo	

entuzjastyczną	reakcją	strony	chińskiej,	 a	 rektor	CYU	zapewnił	o	wsparciu	 tej	 inicjatywy	na	

poziomie	rządowym.		

	

W	dalszej	części	spotkania	głos	zabierali	Dziekani	wydziałów	obu	uczelni.	Strona	chińska	

wyraziła	bardzo	duże	zadowolenie	z	dotychczasowej	współpracy	na	podstawie	doświadczeń	z	

goszczącymi	tam	wizytującymi	profesorami	z	UG	i	zaapelowała	o	intensyfikację	tej	współpracy.	

Szczególnie	 dobrze	 oceniono	 zajęcia	 prowadzone	 przez	 dr	 Dorotę	 Ciołek	 oraz	 dr	 Annę	

Filipkowską-Wojewnik		z	Wydziału	Zarządzania	UG.		

	

Dziekani	CYU	poprosili	także	o	możliwie	jak	największe	wsparcie	w	pozyskaniu	lektorów	

języka	polskiego,	którzy	chcieliby	podjąć	pracę	na	ich	uczelni	w	oparciu	o	roczne	kontrakty.		

	

Obie	strony	uznały,	 iż	pożądanym	jest	doprowadzenie	do	kolejnej	wizyty	przedstawicieli	

Wydziałów	CYU	na	Uniwersytecie	Gdańskim	w	celu	ostatecznego	ustalenia	ram	współpracy.	

Prof.	 Stepnowski	 złożył	 także	 w	 imieniu	 Rektora	 UG	 na	 ręce	 Rektora	 CYU	 zaproszenie	 do	

złożenia	oficjalnej	wizyty	w	Gdańsku.						

				

W	tym	samym	dniu	delegacja	odbyła	spotkanie	w	Pekińskim	Uniwersytecie	Języków	Obcych	

PUJO	(ang.	Beijing	Foreign	Studies	University).	Uczelnię	chińską	reprezentowali:		

	

• Prof.	Zhao	Min	-	Prorektor	ds.	studenckich	PUJO	

• Prof.	Yi	Lijun	–	dr	honoris	causa	UG,	Profesor	emeritus	PUJO			

• Prof.	Zhao	Gang	-	Dziekan	Wydziału	Kultury	i	Języków	Europejskich	PUJO		

• Dr	Yan	Dong		-	Prodziekan	Wydziału	Prawa	PUJO		

• Prof.	Song	Zeining	-	Dziekan	Wydziału	Międzynarod.	Stosunków	Gospodarczych	PUJO	

• Dr	Li	Yinan	–	Kierownik	Katedry	Polonistyki	PUJO			

	

Podczas	 oficjalnej	 części	 spotkania	 Prof.	 Zhao	 Min	 przedstawił	 delegacji	 UG	 zakres	

dotychczasowej	 współpracy	 międzynarodowej	 PUJO	 z	 uniwersytetami	 na	 całym	 świecie.	

Podkreślił	rolę	programu	rządowego	„Jednego	Pasa	i	Jednego	Szlaku”	(ang.	One	Belt,	One	Road	

OBOR)	 jako	szansy	na	 intensyfikację	współpracy	z	krajami,	przez	który	będzie	on	biegł.	Pan	
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Prorektor	stwierdził	także,	iż	obecnym	priorytetem	jego	uczelni	jest	kształcenie	studentów	nie	

tylko	 w	 zakresie	 języków	 obcych,	 ale	 także	 w	 zakresie	 dodatkowych	 kompetencji	

specjalistycznych,	w	tym	ekonomicznych	i	prawnych.	W	ten	sposób	uczelnia	ta	chce	promować	

kadry	o	interdyscyplinarnych	umiejętnościach,	gotowe	do	podejmowania	pracy	zawodowej	w	

szerokiej	gamie	branż	za	granicą.	W	odpowiedzi	prorektor	Stepnowski	zapewnił	o	gotowości	

UG	do	podejmowania	wspólnych	dla	obu	uczelni	projektów	w	zakresie	kształcenia	i	rozwijania	

wspólnych	 badań,	 w	 celu	 podniesienia	 stopnia	 interdyscyplinarności	 dotychczasowej	

współpracy.	 Po	 przedstawieniu	 krótkiej	 charakterystyki	 UG,	 Dziekani	 gdańskiej	 delegacji	

przedstawili	 propozycję	 konkretnych	 działań	 w	 powyższym	 zakresie.	 Pani	 Prof.	 Bąk	

podkreśliła,	iż	w	przypadku	jej	Wydziału	współpraca	może	się	opierać	na	wymianie	studentów	

i	 wykładowców	 oraz	 w	 dalszej	 perspektywie	 budowania	 wspólnych	 kierunków	 podwójnie	

dyplomowanych.	 Z	 kolei	 prof.	 Szreder	 podniósł	 problem	warunków	 finansowania	wymiany	

obustronnej.	 Stwierdził	 przy	 tym,	 ze	 jasne	 i	 wcześniej	 znane	 ustalenia	 finansowe	 znacząco	

ułatwiają	 organizację	 wymiany	 akademickiej.	 W	 odpowiedzi	 strona	 chińska	 zapewniła	 o	

swoich	 możliwościach	 wykorzystania	 licznych	 programów	 stypendialnych,	 wspierających	

realizację	 tego	celu.	Prof.	 Stelina	podkreślił,	 iż	utworzenie	 szkoły	prawa	chińskiego	 stwarza	

bardzo	 dobre	 perspektywy	 pogłębiania	 współpracy	 pomiędzy	 stronami.	 WPiA	 pozytywnie	

odnosi	się	do	propozycji	odbywania	krótkoterminowych	staży	akademickich.	Następnie	doszło	

do	 spotkania	 roboczego	dziekanów.	Wspólnie	 z	 gdańską	delegacją	 ustalono,	 że	 priorytetem	

współpracy	 na	 najbliższy	 czas	 staną	 się	 krótkoterminowe	wizyty	 nauczycieli	 akademickich.	

Strona	 gdańska	 zaproponowała	 także	 możliwość	 organizacji	 krótkich	 staży	 /	 szkoleń	 dla	

studentów	z	Chin	w	zakresie	nauk	prawnych,	ekonomicznych	i	o	zarządzaniu.	Przedstawiciele	

UG	mieli	 także	 okazję	 do	 wzięcia	 udziału	 w	 niezwykle	 ciekawym	 spotkaniu	 ze	 studentami	

polonistyki	PUJO.	Podczas	spotkania	dyskutowano	na	temat	oczekiwań	chińskich	studentów	co	

do	oferty	kształcenia	na	UG	(zwłaszcza	na	2gim	stopniu)	oraz	perspektyw	zawodowych.							

	

W	 kolejnym	 dniu	 delegacja	 UG	 spotkała	 się	 z	 przedstawicielami	 Uniwersytetu	

Pedagogicznego	 w	 Harbinie	 (Harbin	 Normal	 University	 HNU).	 Uczelnię	 chińską	

reprezentowali:	

• Dr	Wang	Bin	–	Dyrektor	Biura	Współpracy	z	Zagranicą	HNU	

• Dr	Bu	Wenbin	z-ca	Dyrektora		

• Prof.	Zhao	Qiuye	–	Dziekan	Wydziału	Slawistyki	HNU		

• Dr	Dong	Lei	–	koordynator	współpracy	z	Polską				
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W	części	oficjalnej	spotkania	strony	podsumowały	dotychczasową	współpracę	w	zakresie	

wspólnie	prowadzonego	kierunku	studiów	polonistyka.	Zarówno	prof.	Stepnowski	jak	i	Dr	Bin	

Wang	podkreślili	pilną	potrzebę	wyznaczenia	koordynatorów	na	obu	uczelniach,	mających	na	

stale	 komunikować	 się	 w	 sprawach	 organizacyjnych	 i	 merytorycznych	 związanych	 z	

prowadzeniem	tego	kierunku.	Przedstawiciele	HNU	poprosili	stronę	UG	o	możliwość	podjęcia	

studiów	magisterskich	w	zakresie	polonistyki	przez	kandydata	na	swojego	koordynatora.	W	

odpowiedzi	 zadeklarowano	 zwolnienie	 z	 czesnego	 i	 opłat	 rekrutacyjnych	 dla	 tej	 osoby,	

jednocześnie	 poinformowano	 o	 braku	 możliwości	 zwolnienia	 z	 opłaty	 za	 akademik.	

Jednocześnie	 strona	 UG	 zapowiedziała	 powołanie	 swojego	 koordynatora	 w	 nieodległym	

terminie.		Ponadto	strona	chińska	zaproponowała,	aby	wspólnie	prowadzony	kierunek	kończył	

się	 podwójnym	dyplomem.	Prof.	 Stepnowski	wyraził	 zainteresowanie	 tą	 propozycją,	 jednak	

zaznaczył,	że	UG	może	podjąć	rozmowy	w	tej	sprawie	dopiero	po	wprowadzeniu	nowej	ustawy	

Prawo	o	Szkolnictwie	Wyższym,	która	ma	szczegółowo	regulować	taką	formę	kształcenia.	W	

kolejności	przedstawiciele	HNU	zaproponowali,	aby	dla	najlepszych	absolwentów	wspólnego	

kierunku	polonistyka	umożliwić	podejmowanie	studiów	na	2-gim	stopniu	na	UG	na	warunkach	

preferencyjnych	 (z	 obniżonym	 czesnym).	 Strona	 polska	 przystała	 na	 tę	 propozycję	

zastrzegając,	 iż	 corocznie	 ustalany	 będzie	 limit	 tych	 osób	 (np.	 5-7	 osób).	 Jednocześnie	

uzgodniono,	 iż	 wyróżniającym	 się	 absolwentom	 2-giego	 stopnia	 proponowane	 będą	 studia	

doktoranckie	w	UG.	Niezależnie	od	wyżej	wymienionych	ustaleń	preferencyjnych	uzgodniono	

także,	iż	należy	ustalić	opłatę	komercyjną	za	2-gi	stopień	kształcenia	na	kierunku	polonistyka	

w	UG	dla	wszystkich	pozostałych	studentów	HNU.		Pani	Dziekan	Zhao	Qiuye	poprosiła	także	UG	

o		zgodę	na	włączenie	prof.	Wu	Lan	do	grona	Rady	Naukowej	Centrum	Studiów	Słowiańskich	

HNU	 a	 także	 o	 wyznaczenie	 dodatkowego	 członka	 z	 ramienia	 UG,	 który	 specjalizuje	 się	 w	

stosunkach	politycznych	ChRL	 i	Polski.	 Po	wstępnych	uzgodnieniach	Prof.	Włodarski	 i	 Prof.	

Stepnowski	 zgłosili	 propozycję	 Prof.	 Tadeusza	 Dmochowskiego	 -	 Dziekana	Wydziału	 Nauk	

Społecznych	 UG.	 Propozycja	 została	 przyjęta	 entuzjastycznie	 przez	 stronę	 chińską,	 która	

dodatkowo	zadeklarowała	rozszerzenie	dotychczasowej	współpracy	o	ten	Wydział	UG,	a	także	

zobowiązała	się	do	zaproszenia	prof.	Dmochowskiego	na	uroczystość	otwarcia	ww.	Centrum.	

Następnie	 przystąpiono	 do	 uzgodnień	w	 sprawie	wyznaczenia	 z	 ramienia	 UG	 specjalisty	w	

zakresie	kultury	polskiej,	który	podjąłby	się	redakcji	serii	wydawniczej	sfinansowanej	przez	

HNU	poświęconej	kulturze	słowiańszczyzny.	Przedstawiciele	UG	zadeklarowali	wyznaczenie	

takiej	osoby	w	najbliższym	możliwym	terminie.	W	toku	rozmów	uzgodniono	także,	iż	UG	będzie	

także	 przekazywać	 w	 sposób	 sukcesywny	 materiały	 dydaktyczne	 i	 promocyjne	 o	 języku	 i	
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kulturze	 polskiej	 dla	 studentów	 polonistyki	 w	 HNU.	 Omówiono	 również	 koncepcję	

współorganizacji	międzynarodowej	konferencji	HNU	i	UG	poświęconej	studiom	słowiańskim	

(temat	doprecyzowany	zostanie	wkrótce).	Strona	chińska	poprosiła	także	o		oddelegowanie	ze	

strony	UG	historyka,	który	miałby	podjąć	badania	nad	nieopublikowanymi	dotąd	materiałami	

archiwum	 w	 Harbinie.	 Zasady	 dostępu	 i	 korzystania	 z	 tych	 dokumentów	 podlegać	 będą	

odrębnym	 negocjacjom,	 do	 przeprowadzenia	 których	 wyznaczony	 został	 Prof.	 Włodarski.	

Strona	UG	 zaproponowała	 także	 rozszerzenie	 dotychczasowej	współpracy	 o	 obszar	 badań	 i	

kształcenia	w	zakresie	prawa,	ekonomii,	zarządzania	i	międzynarodowego	biznesu.			

	

W	 tym	 samym	 dniu	 delegacja	 UG	 obyła	 kolejne	 spotkanie	 	 z	 przedstawicielami		

Uniwersytetu	Medycyny	Chińskiej	Shaanxi	UMC.	Uczelnię	chińską	reprezentowali:	

• Prof.	Pu	Jisheng	-	prorektor	UMC	

• Prof.	Wang	Li	-	kierownik	biura	współpracy	z	zagranicą		

• Prof.	Zhao	Xiaoping	–	Dyrektor	Szpitala	Klinicznego	UMC	

Na	 wstępie	 przedyskutowano	 i	 zidentyfikowano	 obszary	 wspólnych	 zainteresowań	

badawczych	i	dydaktycznych,	w	których	uczelnie	mogłyby	nawiązać	współpracę.		Uniwersytet	

Medycyny	Chińskiej	Shaanxi	wyraził	przede	wszystkim	zainteresowanie	realizacją	wspólnych	

badań	naukowych	w	zakresie	charakterystyki	molekularnej	substancji	 leczniczych	badanych	

przez	naukowców	z	Chin.	Strona	chińska	zaproponowała	uruchomienie	wspólnego	programu	

doktoranckiego,	 w	 którym	 powoływani	 by	 byli	 promotorzy	 z	 obu	 uczelni,	 a	 badania	

realizowane	byłyby	zarówno	na	jednym	jak	i	drugim	uniwersytecie.	Zobowiązała	się	także	do	

pełnego	 sfinansowania	 programu	 zarówno	 w	 zakresie	 kosztów	 stypendialnych,	 jak	 i	 tych	

związanych	z	badaniami	naukowymi.	Prof.	Stepnowski	życzliwie	odniósł	się	do	tej	propozycji.	

Zobowiązał	 się	 do	 przedyskutowania	 tej	 koncepcji	 z	 dziekanami	 Wydziałów	 Biologii,	

Biotechnologii	 i	 Chemii.	 Zainteresował	 też	 stronę	 chińską	 kierunkiem	 realizowanym	 na	

Wydziale	 Matematyki,	 Fizyki	 i	 Informatyki	 pn.	 Advanced	 Medical	 Technologies.	 Strona	 UG	

wyraziła	 ponadto	 żywe	 zainteresowanie	 podejmowaniem	 wspólnych	 badań	 naukowych	 w	

zakresie	nauk	biomedycznych,	biochemicznych	 i	 biotechnologicznych	 z	naukowcami	 z	Chin.	

Delegacja	 UMC	 zadeklarowała	 bardzo	 poważne	 wsparcie	 finansowe	 tej	 inicjatywy.	 Strony	

uzgodniły	wypracowanie	w	nieodległej	przyszłości	programu	wspólnych	badań	naukowych.	

Obie	uczelnie	zobowiązały	się	do	wysłania	sobie	wzajemnie	tematów	badawczych	i	określenia	

obszarów	wspólnych	zainteresowań,	w	których	naukowcy	z	UMC	dostarczaliby	odpowiednio	

przygotowany	 leczniczy	materiał	 badawczy,	 a	 uczeni	 z	 UG	 poddawaliby	 go	 kompleksowym	
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analizom	fizykochemicznym	i	biomedycznym.	Przedstawiciele	UMC	zaproponowali	przy	tym	

program	 małych	 grantów	 z	 funduszu	 rządowego	 ChRL,	 który	 pozwoliłby	 na	 inicjowanie	

współpracy	 pomiędzy	 grupami	 badawczymi.	 Strona	 chińska	 zaproponowała	 także,	 aby	

rozważyć	propozycję	organizację	 szkół	 letnich	w	Polsce	dla	doktorantów	 tej	uczelni,	 którzy	

mieliby	 sposobność	 zapoznania	 się	 ze	 specyfiką	 badawczą	UG.	 Z	 kolei	 studenci	 z	UG	byliby	

zapraszani	 przez,	 i	 na	 koszt	 strony	 chińskiej	 na	 okres	 miesiąca,	 semestru	 bądź	 roku,	 w	

zależności	 od	 uzgodnień.	 Prorektor	 Stepnowski	 odniósł	 się	 również	 pozytywnie	 do	 tych	

propozycji,	 zobowiązał	 się	 także	 do	 jak	 najszybszego	 przesłania	 stronie	 chińskiej	 listy	

zainteresowanych	profesorów	wizytujących	z	UG,	 listy	dotychczas	 realizowanych	projektów	

badawczych	 w	 zakresie	 nauk	 medycznych,	 jak	 i	 dorobek	 publikacyjny	 w	 tym	 zakresie.	

Przedstawiciele	 UMC	 wyrazili	 nadzieję	 na	 publikowanie	 wyników	 powstałych	 w	 rezultacie	

współpracy	w	dobrych	i	bardzo	dobrych	periodykach	naukowych.	Zaproponowali	też,	aby	w	

przyszłości	 UG	 i	 UMC	 wspólnie	 podjęły	 się	 organizacji	 międzynarodowego	 kongresu	

naukowego	 w	 zakresie	 zastosowania	 nowoczesnych	 metod	 badań	 preparatów	 medycyny	

naturalnej,	 	przy	dominującym	finansowym	wsparciu	UMC.	 	Strony	uzgodnił	także,	 iż	dołożą	

starań,	 aby	 w	 ramach	 Instytutu	 Konfucjusza	 przy	 UG	 powstała	 klasa	 tematyczna	 o	 profilu	

chińskiej	medycyny	naturalnej.	Strona	UG	zobowiązała	się	także	do	koordynowania	dalszych	

kontaktów	naukowych	UMC	z	Wydziałem	Farmaceutycznym	GUMed.	Na	zakończenie	strony	

podpisały	umowę	o	współpracy		w	zakresie	badań	naukowych	i	kształcenia	doktorantów							

			

Po	tym	spotkaniu	delegacja	UG	złożyła	wizytę	w	Międzynarodowym	Biurze	Promocji	Języka	

Chińskiego	HANBAN.	Stronę	chińską	reprezentowali:		

• Prof.	Ma	Jianfei	-	Dyrektor	Generalny	HANBAN		

• Prof.	Yang	Jincheng	-	Dyrektor	oddziału	europejskiego	HANBAN	

• Prof.	Wang	Feng	–	Z-ca	Dyrektora	oddziału	europejskiego	HANBAN	

• Shang	Tianxin	–	Kierownik	programowy	oddziału	europejskiego	HANBAN		

Podczas	spotkania	omówiono	bieżącą	sytuację	 Instytutów	Konfucjusza	na	całym	Świecie	

oraz	 bieżącą	 politykę	 ChRL	 w	 zakresie	 ich	 rozwoju	 i	 doskonalenia.	 Aktualnie	 działa	 510	

Instytutów	 i	 liczba	 ta	 nie	 będzie	 ulegać	 zwiększeniu.	 Strona	 chińska	 wyraziła	 nadzieję,	 że	

Instytut	 Konfucjusza	 przy	 UG	 stanie	 się	 wkrótce	 jedną	 z	 wzorcowych	 placówek	 na	 terenie	

Europy.	 Podkreślono	 także,	 że	ważne	 jest	w	 tym	przypadku	 głębokie	 zaangażowanie	władz	

rektorskich	 i	 dziekańskich.	Następnie	 prof.	 Stepnowski	 przedstawił	 krótkie	 sprawozdanie	 z	

dotychczasowej	 działalności	 Instytutu.	 Poprosił	 o	 (i)	 wsparcie	 finansowe	 wolontariuszy	
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pracujących	w	 IK	UG,	 (ii)	 zgodę	na	uruchomienie	nowych	klas	profilowanych,	 (iii)	wsparcie	

finansowe	planowanej	na	wrzesień	konferencji	nt.	projektu	OBOR,	(iv)	zgodę	na	wydanie	przez	

Wydawnictwo	UG	biuletynu	IK	w	języku	polskim	(finansowane	ze	środków	HANBAN)	oraz	(v)	

zgodę	 na	 kontynuowanie	 współpracy	 pomiędzy	 IK	 UG	 a	 Uniwersytetem	 Akademii	 Nauk	

Społecznych	ChRL.	Wszystkie	propozycje	spotkały	się	z	dużą	przychylnością	przedstawicieli	

HANBAN.	 Podczas	 dyskusji	 nad	 propozycjami	 powołania	 klas	 przy	 IK	 UG	 strona	 chińska	

wyraziła	zgodę	na	organizację	takich	jednostek	w	Szkole	Podstawowej	nr	58,	Klasy	Sportowej	

oraz	Klasy	Medycyny	Naturalnej.	Natomiast	nie	wyrażono	zgody	na	klasę	IK	w	Szczecinie	ze	

względu	 na	 zbyt	 dużą	 odległość	 od	 Gdańska.	 Zaproponowano	 także,	 aby	 każdorazowo	

zwracając	 się	 do	 CYU	 o	 wyznaczenie	 wolontariuszy	 wnioskować	 także	 o	 dodatkowe	

dofinansowanie	 ich	 działalności.	 Prorektor	 CYU	 zapewnił,	 że	 w	 przyszłym	 budżecie	

zabezpieczy	 odpowiednią	 rezerwę	 na	 ten	 cel.	 Zapewniono	 także,	 że	UG	może	 każdorazowo	

liczyć	 na	wsparcie	 organizacyjne	 i	 finansowe	 swojej	 działalności,	 jednak	 oczekuje	 się	 że	 w	

przyszłości	budżet	UG	również	będzie	częściowo	wspierał	inicjatywę	wolontariuszy	w	IK	UG.	

Prof.	 Stepnowski	 przedstawił	 także	 stronie	 chińskiej	 koncepcję	 powołania	 Szkoły	 Prawa	

Chińskiego,	która	ma	być	powołana	przy	Wydziale	Prawa	i	Administracji	UG.	Również	i	w	tym	

przypadku	UG	może	liczyć	na	wsparcie	materialne	ze	strony	HANBAN.	Z	dużym	entuzjazmem	

przyjęto	 także	 informację	przekazaną	przez	prorektora	UG	o	planach	uruchomienia	nowego	

Centrum	konsultingowego	(doradztwo	biznesowe	i	prawne	dla	firm	chińskich)	w	ramach	IK	

UG.	 Na	 zakończenie	 przedstawiciele	 HANBAN	 zaapelowali	 do	 władz	 rektorskich	 o	 dalsze	

przyjazne		zaangażowanie	w	rozwój	IK	UG.						

	

W	ostatnim	dniu	pobytu	delegacja	UG	odbyła	spotkanie	z	przedstawicielami	największej	

rządowej	 agencji	 rekrutacyjnej	 Dongfang,	 będącej	 częścią	 Chińskiej	 Rządowej	 Rady	

Stypendialnej,	 reprezentowanej	 przez	 Kathy	 Wang,	 zastępcę	 dyrektora	 generalnego	 oraz	

Samuela	 Panga,	 dyrektora	 oddziału	 europejskiego.	 Podczas	 spotkania	 strona	 chińska	

przedstawiła	strukturę	organizacyjną	agencji	oraz	omówiła	główne	mechanizmy	działania	w	

zakresie	 rekrutacji	 studentów	 chińskich,	 ich	 przygotowania	 językowego	 do	 podejmowania	

studiów	 za	 granicą	 oraz	 innych	 elementów	 oferty	 sieciowania	 uczelni	 zagranicznych	 z	

chińskimi.	Omówiono	także	dotychczasową	współpracę	w	zakresie	rekrutacji	studentów	z	Chin	

oraz	 zapoznano	 stronę	 chińską	 z	 najnowszą	 ofertą	 dydaktyczną	 UG	 realizowaną	 w	 języku	

angielskim.	Następnie	przystąpiono	do	renegocjacji	kontraktu,	w	wyniku	których	ograniczono	

pobieranie	 opłat	 na	 rzecz	 Agencji	 (15%	 czesnego	 każdego	 zrekrutowanego	 studenta)	
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wyłącznie	do	pierwszego	roku	studiów	oraz	zredukowano	opłatę	rekrutacyjną	do	20	euro.	Prof.	

Stepnowski	przedstawił	Agencji	wizję	rozwoju	UG	w	zakresie	stopniowego	zwiększania	liczby	

studentów	z	Chin	podejmujących	studia	na	UG.	Wyraził	nadzieję,	że	rekrutowani	przez	Agencję	

studenci	 będą	 reprezentowali	 wyłącznie	 najwyższy	 poziom	 chińskich	 absolwentów	 szkół	

średnich.	 Z	 kolei	 prof.	 Bąk	 przedstawiła	 szczegółowo	 możliwości	 rozwoju	 kierunku	

International	 Business.	 Stwierdziła	 iż	 możliwości	 Wydziału	 Ekonomicznego	 w	 zakresie	

dodatkowej	 rekrutacji	 studentów	 z	 Chin	 są	wciąż	 bardzo	 duże,	 a	Wydział	 na	 bieżąco	może	

dostosowywać	ofertę	do	zgłaszanych	potrzeb	i	propozycji	jej	udoskonalenia.									

	

W	tym	dniu	doszło	także	do	spotkania	z	przedstawicielami	Agencji	EIC	Education	a	Panią	

Prof.	Moniką	Bąk	w	celu	nawiązania	współpracy	z	UG.	Agencję	reprezentowali	Chen	Zeng	oraz	

Gao	Peng.			

	

Podczas	spotkania	Pani	Dziekan	zaprezentowała	ofertę	anglojęzyczną	UG	skierowaną	do	

studentów	z	Chin,	w	tym	w	szczególności	specjalności	International	Business.	Przedstawiciele	

Agencji	omówili	zakres	swoich	działań	dotyczących	rekrutacji	studentów	chińskich	na	uczelnie	

europejskie.	 Wyrazili	 swoją	 chęć	 podjęcia	 współpracy	 z	 UG.	 W	 dalszej	 części	 spotkania	

poruszono	 kwestię	 zasad	 finansowania	 usług	 agencji	 w	 zakresie	 rekrutacji	 studentów.	 W	

większości	umów	Agencja	stosuje	prowizję	w	wysokości	20-30%	czesnego	opłaconego	przez	

zrekrutowanego	studenta	przez	cały	tok	studiów,	co	oznacza	w	przypadku	większości	uczelni	

zachodnioeuropejskich	 prowizję	 dla	 agencji	 na	 poziomie	 2-3	 tys.	 euro	 rocznie	 na	 jednego	

studenta.	 Pani	 Dziekan	 zwróciła	 uwagę	 na	 zdecydowanie	 niższy	 wymiar	 czesnego	

obowiązującego	na	UG,	który	 z	 jednej	 strony	oznacza	niższe	prowizje,	 a	 z	drugiej	może	być	

postrzegany	 jako	 atrakcyjna,	 konkurencyjna	 oferta	 edukacyjna.	 Uzgodniono,	 iż	

przeprowadzony	zostanie	pilotaż	 rekrutacyjny,	po	czym	ustalone	zostaną	końcowe	warunki	

współpracy	i	zasad	finansowania.	
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Wizyta	w	Uniwersytecie	Nauk	Politycznych	Chińskiej	Młodzieży	CYU	
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Podpisanie	umowy	o	utworzeniu	Szkoły	Prawa	Chińskiego			
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Spotkanie	ze	studentami	polonistyki	i		władzami	rektorskimi	Pekińskiego	Uniwersytecie	
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Podpisanie	umowy	o	współpracy	z	Uniwersytetu	Medycyny	Chińskiej	Shaanxi	UMC	
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