Gdańsk, 20.12.2017 r.
Raport cząstkowy – zadanie 3.2; 3.3; 3.4
Stworzenie bazy staży naukowych dla pracowników i doktorantów.
Rozbudowa bazy umów bilateralnych.
Zapewnienie naukowcom wsparcia administracyjnego przy aplikowaniu o staże naukowe.
Odpowiedzialny –
Dział Nauki I Współpracy z Zagranicą obecnie Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą
W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego UG od 1.09.2016 w ramach Biura Nauki
i Współpracy z Zagranicą utworzono sekcję Współpracy Międzynarodowej (International Office/IO), do
zadań której należy min: współpraca z jednostkami organizacyjnymi w tworzeniu bazy zagranicznych
ośrodków naukowych, w których mogą być realizowane projekty badawcze oraz staże naukowe,
a także wspomaga je w przygotowaniu umów w zakresie dwustronnej współpracy naukowej; realizacja
działań związanych z inicjowaniem i koordynowaniem współpracy naukowej UG z zagranicznymi
uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym; przygotowanie porozumień
o współpracy naukowej UG z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu
ogólnouczelnianym; udostępnianie informacji o stypendiach zagranicznych, możliwościach
i warunkach wyjazdu oraz sporządzanie kosztorysów wyjazdów; weryfikacja i wysyłka dokumentów
dotyczące stypendiów i staży naukowych dla pracowników w ramach ofert Biura Uznawalności
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW);
prowadzenie spraw związanych z realizacją staży naukowo-badawczych cudzoziemców stypendystów
Rządu RP, kierowanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSW.
W ocenianym okresie Sekcja Współpracy Międzynarodowej (International Office) zmodyfikowała
stronę internetową dla obcokrajowców proponując bardziej przyjazny interfejs, szczegółowe
określenie oferty oraz ograniczenie informacji dla kandydatów do tych niezbędnych. Strona jest
dostosowana do urządzeń mobilnych oraz prowadzona całkowicie w języku angielskim.
Kandydat znajdzie na stronie ofertę studiów, informacje o opłatach, dokumentach, a także o życiu w
Polsce. Dzięki dodatkowym narzędziom podłączonym do strony sekcja może na bieżąco monitorować
takie wskaźniki jak statystyki wejść na stronę, kraje czy najczęściej odwiedzane zakładki. Dostępny był
także live chat umożliwiający zadawanie pytań bez konieczności wysyłania maila.
Na stronie dostępna jest zakładka NEWS, na której zamieszczane są aktualne informacje dotyczące
działań sekcji, możliwości wyjazdów, stypendiów oraz stażów naukowych; oraz zakładka VISITING
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PROFESSORS przeznaczona dla naukowców zainteresowanych krótkimi przyjazdami na UG, z opisem
procedury aplikacyjnej.

Zwiększono promocję międzynarodową biura poprzez następujące narzędzia: nowa ulotka w języku
angielskim, filmy reklamowe w języku chińskim i tureckim, reklama w Study in Poland, pakiet
reklamowy w Study Portals. A także zawarto 56 umów z rekruterami w różnych regionach, m.in.
w Chinach, Bangladeszu, Indiach, Nepalu.

Uniwersytet Gdański rozbudował bazę umów międzynarodowych podpisując 24 nowe umowy
międzynarodowe, w tym z Belarusian State University, China Pharmaceutical University, Ivan Franko
National University we Lwowie, University of Houston-Downtown, Universidade Federal de Goiás,
Syarif Hidayathullah State University Jakarta.
Dzięki tym działaniom w roku akademickim 2017/2018 IO odnotowało podwojenie liczby studentów
obcokrajowców (191 przyjętych) oraz liczby profesorów wizytujących (10 zakontraktowanych). Na rok
2018 zaplanowanych jest już 14 kolejnych przyjazdów.

Do zadań IO należy również przeprowadzanie wizyt studyjnych dla studentów, a także młodzieży
licealnej i wychowawców. W roku 2017 odbyło się 8 takich wizyt z następujących krajów: Ukraina,
Białoruś, Rosja, Mołdawia, Armenia, Włochy, Wielka Brytania, Indonezja i Malezja.
Odbyły się także 4 międzynarodowe obozy innowacyjności, 3 międzynarodowe szkoły letnie oraz 8
letnich staży. W trakcie roku akademickiego zorganizowano kursy języka angielskiego dla administracji
oraz kurs academic writing dla studentów.

W sierpniu 2017 we współpracy z tureckim Journal of Teacher Education and Educators zorganizowało
międzynarodową konferencję ISNITE 2017 – International Symposium, New Issues on Teacher
Education (Międzynarodowe Seminarium Edukacji Nauczycieli), w której uczestniczyły 83 osoby. Jej
celem jest podzielenie się dobrymi praktykami nauczania, nowymi trendami oraz możliwościami,
a także innowacjami w zakresie edukacji.

Zwiększono liczbę udogodnień pozwalających studentom z zagranicy łatwiej zaadaptować się
w nowym kraju/środowisku. Należą do nich: organizacja eventów integracyjnych (takich jak
Orientation Week, wycieczki po Gdańsku), wykłady informacyjne, a także pilotażowy program
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GATEWAY COURSE polegający na tutoringu studentów (pomocy w odnalezieniu się w nowej sytuacji,
określeniu ich potrzeb, konieczności dodatkowych kursów językowych, a nawet znalezieniu pracy).

Na UG obecnych jest w tym semestrze 17 stypendystów BUWiWMu (obecnie NAWA). Informacje
dotyczące aktualnej oferty (np. nabór na Wschodnią Szkołę Zimową) zamieszczanie są na oficjalnej
polskojęzycznej stronie UG w zakładce „Komunikaty dla studentów”. Studenci mogą także
kontaktować się bezpośrednio z biurem i otrzymać szczegółowe informacje lub zostać przekierowanym
do odpowiedniej podstrony instytucjonalnej (NAWA).
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