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Gdańsk, 20.12.2017 r. 

Raport cząstkowy –  zadanie 3.1 

Intensyfikacja akcji informujących o możliwościach rozwoju zawodowego poprzez aplikowanie o 

granty krajowe i międzynarodowe – newsletter dla pracowników i doktorantów. 
 

Odpowiedzialny – Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi (obecnie Biuro Zarządzania 
Projektami Rozwojowymi)  , Biuro Zarządzania Projektami Krajowymi,  
Dział Nauki I Współpracy z Zagranicą obecnie Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą 
 

Od kwietnia 2016 do grudnia 2016 Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi (obecnie Biuro 

Zarządzania Projektami Rozwojowymi) wysłał 13 Newsletterów zawierających najświeższe informacje 

o programach międzynarodowych, konkursach i szkoleniach.  

We wrześniu 2016 pracownik Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi miał wystąpienie w ramach 

Konferencji Wydziału Zarzadzania UG, nt. możliwości aplikowania o międzynarodowe granty, podczas 

którego omówione zostały zasady aplikowania w ramach konkursów H2020.  

W 2017 roku wysłanych zostało 16 Newsletters. 

W 2017  Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi zorganizowało dwa otwarte szkolenia dla kadry 

naukowej i administracyjnej UG z zakresu projektów międzynarodowych (w tym H2020) tj. w dniu 

21.03.2017 roku zostało przeprowadzone szkolenie dotyczące grantów krajowych i międzynarodowych 

dla pracowników na Wydziale Nauk Społecznych UG, a w dniu 21.06.2017 r. szkolenie pt.  „Rozwój 

kariery naukowej i potencjału badawczego zespołu w ramach programu UE HORYZONT 2020”. Podczas 

czerwcowego szkolenia przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych 

UE omawiali między innymi konkursy w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie H2020 oraz możliwości 

portalu Euraxess. 

 
Z dniem 01.09.2016 r. nastąpiła zmiana Regulaminu Organizacyjnego UG i  utworzono sekcję 

Współpracy Międzynarodowej (International Office), do której zadań należy min. współpraca 

z jednostkami organizacyjnymi w tworzeniu  bazy zagranicznych ośrodków naukowych, w których 

mogą być realizowane projekty badawcze oraz staże naukowe; wsparcie jednostek organizacyjnych 

w przygotowaniu umów w zakresie dwustronnej współpracy naukowej; udostępnianie informacji 

o stypendiach zagranicznych, możliwościach i warunkach wyjazdu oraz sporządzanie kosztorysów 

wyjazdów. 
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W listopadzie 2016 r. stworzono wydzieloną stronę internetową w języku angielskim 

www.international.ug.edu.pl, dzięki której informacje dla obcokrajowców są przekazywane w sposób 

łatwy i dostępny. 

  

W 2016 roku Sekcji Wymiany Międzynarodowej (International Office) zarejestrowała 1562 wyjazdy 

zagraniczne pracowników, studentów i doktorantów w celu realizacji badań naukowych, konsultacji 

badawczych, konferencji, staży i innych. Szczegółowy wykaz wraz podziałem na kategorie wyjazdów, 

przedstawia Tab.1. 

 

Przyjmowaliśmy również gości z zagranicy. I tak łącznie 116 osób odwiedziło nasz Uniwersytet.  

Tab.2. przedstawia podział na kategorie przyjazdów oraz podział na Wydziały. 

W roku 2016 podpisano kolejnych 15 umów bilateralnych z jednostkami naukowymi Ekwadoru, USA, 

Japonii, Iranu, Rosji, Włoch i innych. Pełen wykaz umów bilateralnych dostępny jest na stronie 

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/

wspolpraca_zagraniczna/porozumienia_o_wspolpracy_z_osrodkami_zagranicznymi 

Na przestrzeni 2016 roku 10 obcokrajowców, jako stypendystów Rządu RP odbywało  

w naszej Uczelni staże naukowo - badawcze na podstawie skierowania Biura Uznawalności 

Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. W roku akademickim 2015/2016 w ramach realizacji 

programu Erasmus Plus  wyjechało 201 studentów, a przyjechało studiować w UG 163. Istotny jest fakt, 

że liczba studentów przyjeżdżających do naszej uczelni stale wzrasta. Szczegółowe dane dotyczące 

mobilności w ramach E+ (także wyjazdy kadry, wyjazdy na praktyki) są dostępne się na stronie 

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/statystyki 

nauczyciele akad.
pracownicy 

niebędący n. ak.
zew. wyk. proj. Razem

35 3 6 44 17 61

566 54 17 637 171 808

konsultacje, kwerendy 468 56 11 535 91 3 629

projekty

umowy bil, m-rz.(POLon)

organizacyjne/ERASMUS 41 22 63 1 64

Razem 509 78 11 598 91 4 693

1110 135 34 1279 279 4 1562

I. Staże nauk.-bad.  (min. 1 m-c)

II. Konferencje 

III. Pozostałe 

wyjazdy/ 

konsultacje

Razem (I+II+III)

WYJAZDY 2016

Rodzaj wyjazdu

Pracownicy

Doktoranci Studenci Razem

http://www.international.ug.edu.pl/
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/porozumienia_o_wspolpracy_z_osrodkami_zagranicznymi
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/porozumienia_o_wspolpracy_z_osrodkami_zagranicznymi
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/statystyki

