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W maju na UTP odbyły się warsztaty poświęcone problemowi 
internacjonalizacji. Podczas tego spotkania mieliśmy szansę na 
wymianę i poznanie dobrych praktyk, związanych z tym 
zagadnieniem, stosowanych przez inne uniwersytety.  Uczestnicy 
opowiadali o tym jak radzą sobie ze studentami zagranicznymi, w 
jaki sposób integrują ich ze studentami polskimi, jakie są ich 
warunki bytowe. Podkreślali rolę poszerzania oferty studiów w 
języku angielskim, promocji uczelni, uczestnictwa pracowników w 
imprezach i targach międzynarodowych. Zostały również 
zaprezentowane dane dotyczące internacjonalizacji polskiego 
szkolnictwa wyższego.  



 Ewa Tajchert – Collegium Medicum 
w Bydgoszczy 

 Ewa Derkowska- Rybicka – 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu 

 Marta Szugajew – Uniwersytet 
Warszawski 

 Jolanta Rak- Politechnika 
Krakowska 

 Jolanta Laskowska- Uniwersytet 
Śląski 

 Mariola Paruzel – Uniwersytet Śląski 

 Łukasz Wojdyga – Politechnika 
Warszawska 

 Bianka Siwińska – koordynator 
programu Study in Poland 

 Iben Andersen – Norwegian 
University of Life Sciences 

 Willma Bilshof – Norwegian 
University of life Sciences 

 oraz pracownicy Uniwersytetu 
Technologiczno _ Przyrodniczego: 

 Dariusz Boroński – Prorektor ds. 
nauki 

 Janusz Prusiński – Prorektor ds. 
dydaktycznych i studenckich 

 Przedstawiciel Działu Dydaktyki i 
Spraw Studenckich 

 Przedstawiciele Wydziałów 

 Pracownicy Działu Współpracy 
Międzynarodowej 

 



Marketing i Rekrutacja 
 
Pracownicy uczelni uczestniczą w wielu targach 
edukacyjnych organizowanych za granicą gdzie mają 
szanse promować politechnikę i zachęcać studentów do 
podejmowania studiów na PW. Korzystają również z 
usług specjalistycznych agencji rekrutacyjnych 
znajdujących się w Chinach i Indiach. Agencje te 
wyszukują studentów chętnych do studiowania w Polsce. 
 
Politechnika Warszawska. 

Dobre praktyki 



Seminaria dla studentów zagranicznych 
 
Seminaria dla studentów na których mogą poznać polską 
kulturę i historię. Organizują również kurs języka 
polskiego dla obcokrajowców. Podejmują także działania 
mające na celu integrację studentów np. wycieczki, 
debaty, festiwale. 
 
Uniwersytet Śląski. 
 

Dobre praktyki 



 
Erasmus Student Network  
 
 
Sieć studentów Erasmusa, w której skupieni są zarówno 
studenci wyjeżdżający na wymianą jak i studenci którzy 
już wrócili i chcą pomóc kolegom i koleżankom z 
zagranicy zaaklimatyzować się w Polsce. 
 
 
Uniwersytet Warszawski 

Dobre praktyki 



Mentor Pogram 
 
 
Polega na opiece studenta polskiego nad zagranicznym. 
Polski student pomaga obcokrajowcowi przezwyciężyć 
problemy związane z pobytem w naszym kraju.   
 
 
Uniwersytet Warszawski. 

Dobre praktyki 



Orientation Week 
 
 

Podczas tego tygodnia studenci zagraniczni poznają polską kulturę , 
historię. Maja szansę poznać miasto w którym będą studiować, 
uczestniczą także w wycieczkach i imprezach integracyjnych. 
 
 

Organizowany przez większość uczelni 
 

 

Dobre praktyki 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konkurs odkryj Europę 
 
Konkurs na najpiękniejsze zdjęcie z podróży po Europie. 
 
Collegium Medicum w Bydgoszczy (Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika) 

Dobre praktyki 
 

Program Kulturowy 
 
Podczas okresu świątecznego studenci zagraniczni zapoznają się z 
tradycjami związanymi z Wielkanocą czy Świętami Bożego 
Narodzenia.  
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
 



 
Warsztaty Interkulturowe 
 
W ramach warsztatów studenci rozmawiają o różnicach 
kulturowych pomiędzy poszczególnymi państwami, o szoku 
kulturowym i o tym jak sobie z nim radzić. 
 
 
Collegium Medicum w Bydgoszczy (Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika) 

Dobre praktyki 



 
Szkoły letnie 
 
Studenci mają szansę poznać bliżej uczelnię, uczą się języka 
polskiego. 
 
 Politechnika Krakowska 
 
 
 
Erasmus Student Network ID 
 
Dzięki karcie ESN studenci  uzyskują zniżki w restauracjach, kinach 
czy pubach.  
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

Dobre praktyki 


