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Współczesna edukacja wykracza daleko poza mury 
uczelni i pokonuje granice państw, tworząc zasoby 
wiedzy i społeczeństwo, które jest gotowe na cy-
wilizacyjne i naukowe wyzwania nowych czasów  
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąc funkcję 
Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowe-
go w  Polsce, wdrażanego w oparciu o  dofinanso-
wanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środ-
ków krajowych, działa na rzecz zwiększenia mobilno-
ści akademickiej, jak i rozszerzenia oraz pogłębienia 
współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy 
instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce 
i na obszarze Państw Darczyńców – Norwegii, Islan-
dii i Liechtensteinu  Dokonania Funduszu, widziane 
z  perspektywy bliskiego już zakończenia jego dru-
giej edycji, doskonale wpisują się w realizację celów 
unijnej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
„Europa 2020” w obszarze wspierania i modernizacji 
szkolnictwa wyższego, rozwoju innowacyjności oraz 
podnoszenia jakości kształcenia poprzez zwiększe-
nie mobilności akademickiej oraz współpracy mię-
dzyuczelnianej i badawczej 

Realizując jedno z działań Funduszu, jakim są 
krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edu-
kacyjnych (Wizyty Przygotowawcze), Fundacja 
osiągnęła wymierne efekty ożywienia kontak-
tów akademickich z  naszymi północnymi są-
siadami, stwarzając płaszczyznę do nawiązania 
współpracy pomiędzy instytucjami, podtrzyma-
nia i rozwinięcia dotychczasowych kontaktów 
oraz przygotowania i  zaplanowania wspólnych 
działań w ramach projektu  Uczestnicy wizyt 
podkreślają, że są one świetną okazją do ukon-
kretnienia dotychczasowych kontaktów  Ich ro-
boczy charakter pozwala lepiej poznać wzajem-
ne zasoby wiedzy  

Doświadczenie Funduszu pokazuje, że współpraca 
nawiązana podczas realizacji Wizyt Przygotowaw-
czych owocuje w postaci większych projektów 
instytucjonalnych  Powstają trwałe więzi między 
światem nauki i gospodarki, podnoszące jakość 
i atrakcyjność polskiego szkolnictwa wyższego na 
arenie europejskiej  

Uczestnicy wizyt podkreślają, że są one świetną okazją do 
ukonkretnienia dotychczasowych kontaktów. Ich roboczy charakter 
pozwala lepiej poznać wzajemne  zasoby wiedzy. 

MIROSŁAW
MARCZEWSKI,
dyREKtOR GENERALNy,
FuNdACjA ROZWOju 
SyStEMu EduKACjI

Mirosław Marczewski
dyrektor generalny

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
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Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy powstał na 
mocy Memorandum of Understanding wdraża-
nia Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 
pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein 
i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na 
mocy Memorandum of Understanding wdra-
żania Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii 
a Polską 

Trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu) będące zarazem członkami EOG 
(Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Nor-
wegia, Islandia i Liechtenstein, zaoferowały Polsce 
bezzwrotną pomoc finansową w postaci dwóch 
instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy 
EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy, zwane 
również funduszami norweskimi 

Głównym celem Funduszu jest przyczynianie się do 
zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych 
w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych 
w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Norwegią, 
Islandią i Liechtensteinem 

Operatorem Programu Fundusz Stypendialny 
i  Szkoleniowy jest Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji – instytucja zarządzająca najważniejszy-
mi programami edukacyjnymi Unii Europejskiej 
(www frse org pl) 

Celem Funduszu jest wzmacnianie potencjału 
ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez:
•	 zwiększenie	mobilności	studentów	oraz	pracow-

ników szkół wyższych pomiędzy Polską a  Pań-
stwami Darczyńcami;

•	 rozszerzenie	oraz	pogłębienie	współpracy	insty-
tucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucja-
mi działającymi w sferze edukacji (na poziomie 
szkolnictwa: podstawowego, wyższego, zawo-
dowego oraz kształcenia osób dorosłych) w Pol-
sce oraz na obszarze Państw Darczyńców 

Inicjatywy, które mogły w ramach Funduszu 
uzyskać dofinansowanie, to m.in.:
•	 studia	i	praktyki	studenckie;
•	 wizyty	przygotowawcze	przedstawicieli	instytucji	

edukacyjnych w celu nawiązania bądź rozwinięcia 
współpracy i/lub przygotowania wspólnego pro-
jektu w ramach pozostałych działań Funduszu;

•	 działania	na	 rzecz	poprawy	 jakości	programów	
studiów w językach obcych oferowanych przez 
polskie uczelnie;

•	 działania	 zmierzające	 do	 poprawy	 jakości	 nau-
czania oraz zasobów dydaktycznych polskiego 
szkolnictwa i oświaty;

•	 działania	służące	rozwojowi	oferty	dydaktycznej;
•	 działania	 mające	 na	 celu	 zwiększenie	 udziału	

polskich instytucji edukacyjnych w programach 
międzynarodowych, programach wymiany ucz-
niów i studentów oraz możliwości organizowa-
nia imprez i wydarzeń międzynarodowych 

KAtARZyNA 
ALEKSANdROWICZ,
dyREKtOR PROGRAMóW 
StyPENdIALNyCh,
FuNdACjA ROZWOju 
SyStEMu EduKACjI

CHaRakTERYSTYka  
FunDuSZu STYPEnDIaLnEGO I SZkOLEnIOWEGO
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Grafika 1 Instytucje biorące udział w działaniu Wizyty Przygotowawcze

Inicjatywy te można było podejmować w ra-
mach czterech działań:
•	 Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 

– działanie skierowane do szkół wyższych, ich 
studentów i pracowników;

•	 Wizyty Przygotowawcze – działanie skierowa-
ne do pracowników instytucji edukacyjnych;

•	 Współpraca Instytucjonalna – działanie skie-
rowane do instytucji edukacyjnych, zakładające 
realizację projektu wspólnie z partnerem zagra-
nicznym;

•	 Rozwój Polskich Uczelni – działanie skiero-
wane do polskich szkół wyższych, zakłada-
jące realizację projektów przez uczelnię, sa-
modzielnie lub we współpracy z partnerem 
zagranicznym 

Wnioskodawcami mogły być szkoły i uczelnie oraz 
instytucje i organizacje działające w obszarze edu-
kacji formalnej na wszystkich poziomach kształce-
nia: podstawowym, średnim, wyższym, zawodo-
wym i kształcenia osób dorosłych 

Informacje ogólne
Wizyty Przygotowawcze to krótkie wizyty przedsta-
wicieli instytucji edukacyjnych mające na celu:
•	 nawiązanie	współpracy	pomiędzy	instytucjami;
•	 podtrzymanie	 i	 rozwinięcie	 dotychczasowych	

kontaktów między instytucjami;
•	 przygotowanie	 i	zaplanowanie	wspólnego	pro-

jektu;
•	 wypełnienie	wniosku	aplikacyjnego	w	celu	ubie-

gania się o dofinansowanie z Funduszu Stypen-
dialnego i Szkoleniowego lub z innych progra-
mów 

WnIoskodaWcy
Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach 
działania Wizyty Przygotowawcze uprawnione były 
polskie instytucje edukacyjne zainteresowane póź-
niejszą realizacją projektu we współpracy z insty-
tucją z co najmniej jednego z Państw Darczyńców  
Uprawnione do uczestnictwa w tym działaniu były 

także instytucje z Państw Darczyńców, które pla-
nowały realizację projektu w partnerstwie z insty-
tucjami edukacyjnymi z Polski  Uczestnikiem indy-
widualnym wizyty mogła być osoba zatrudniona  
w instytucji wnioskującej, która miała odbyć wizytę 
i zrealizować zadania w imieniu tej instytucji 

czas trWanIa projektu
Dofinansowanie obejmowało wyjazdy pracowników 
trwające od 1 do 5 dni roboczych  Na podróż można 
było przeznaczyć dodatkowo maksymalnie 2 dni 

statystykI WIzyt przygotoWaWczych
Miniprojekty, jakimi są Wizyty Przygotowawcze, to 
najczęściej pierwszy krok do dużych projektów in-
stytucjonalnych 

Do działania Wizyty Przygotowawcze zostały prze-
prowadzone dwa nabory, ogłoszone w styczniu 
i grudniu 2013 roku  Oba konkursy cieszyły się du-

10
Instytuty badawcze

15
Szkoły średnie

140
Szkoły wyższe

WIZYTY PRZYGOTOWaWCZE
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żym zainteresowaniem, głównie wśród polskich 
szkół wyższych 

W ramach pierwszego naboru złożono 86 wnio-
sków, w drugim zaś wpłynęło ich aż 152  Tak znacz-
na różnica świadczy o atrakcyjności działania, jego 
rosnącej popularności oraz chęci nawiązywania 
kontaktów i realizowania projektów międzynaro-
dowych przez instytucje edukacyjne 

Nabory na działanie Wizyty przygotowawcze za 
każdym razem były ogłaszane przed konkursami 

do pozostałych działań realizowanych w ramach 
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego  Miało 
to umożliwić przedstawicielom instytucji, jeszcze 
przed złożeniem projektu, poznanie nowej instytu-
cji partnerskiej, omówienie zasad przyszłej współ-
pracy czy też przygotowanie planów rozwoju 
współpracy między narodowej 

Najczęstszym źródłem informacji na temat na-
borów były strony internetowe (www fss org pl;  
www frse org pl) oraz ogłoszenia w instytucji ma-
cierzystej 

Alokacja. Całkowita alokacja (środki z funduszy norweskich oraz 
funduszy EOG 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) na działanie 
Wizyty Przygotowawcze wyniosła 250 013 EUR.

W ramach działania Wizyty przygotowawcze zreali-
zowano łącznie 172 wizyty 

Największą popularnością cieszyły się wyjazdy pol-
skich uczestników do Norwegii  Drugim najczęściej 
wybieranym kierunkiem była Islandia, natomiast 
najmniej wizyt zostało zrealizowanych w Liechten-
steinie oraz w Polsce 

Wykres 1 Liczba zrealizowanych Wizyt Przygotowawczych

 Wnioskodawcy z Polski
  Wnioskodawcy z Państw 
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Grafika 2  Liczba Wizyt Przygotowawczych zrealizowanych w poszczególnych krajach

Polska 7
Liechtenstein 6

Norwegia 108
Islandia 51
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korzyścI zaWodoWe I osobIste 
uczestnIkóW WIzyt
Podczas wizyt uczestnicy indywidualni zapozna-
wali się ze strukturami i działalnością jednostek 
edukacyjnych, omawiali możliwości przygotowa-
nia wspólnych projektów naukowych i badaw-
czych, uczestniczyli w konferencjach i spotkaniach 
z przedstawicielami instytucji goszczących, a także 
prowadzili wykłady 

Niemal każdy z uczestników wskazał korzyści za-
wodowe i osobiste, które są dodatkowym efektem 
udziału w wizytach  Najczęściej wymieniano:
•	 poznanie	systemu	edukacji	w	innym	kraju;
•	 obserwację	 organizacji	 systemu	 nauczania,	 co	

owocowało chęcią wprowadzania podobnych 
zmian w instytucji macierzystej;

•	 wymianę	wiedzy	i	doświadczeń;
•	 podjęcie	bliskiej	współpracy	z	instytucjami	edu-

kacyjnymi z Norwegii, Islandii lub Liechtenstei-
nu;

•	 zdobycie	 wiedzy	 i	 umiejętności	 przydatnych	
w pracy dydaktycznej;

•	 uzyskanie	doświadczenia	 i	wiedzy	przydatnych	
do osiągnięcia awansu zawodowego;

•	 poznanie	nowych	ludzi	i	miejsc;
•	 wzrost	kompetencji	językowych.

Jedną z najcenniejszych wartości, jakie przyniosły 
Wizyty Przygotowawcze, była deklaracja chęci dal-
szej współpracy z instytucją przyjmującą  Aż 90% 
uczestników pragnie wykorzystać zrealizowaną 
wizytę do przygotowania w przyszłości wspól-
nego projektu. Przykłady projektów będących re-
zultatami wizyty zostały zaprezentowane w naszej 
publikacji 

Przedstawione liczby i wykresy charakteryzują  
i podsumowują działanie Wizyty Przygotowawcze, 
jednak nie jest to kompletny obraz tego, co uda-
ło się osiągnąć  Aby był pełny, należy go uzupełnić 
relacjami uczestników  Ich indywidualne sukcesy 
stanowią o ogromnej wartości zrealizowanych wi-
zyt przygotowawczych  To dzięki zaangażowaniu  
i pracy uczestników możemy dzisiaj powiedzieć, że 
zamierzony cel został osiągnięty 

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami, które 
stanowią próbę pokazania korzyści z realizacji pro-
jektu w ramach działania Wizyty Przygotowawcze 
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego  Przyta-
czane relacje są nie tylko opisem osiągnięć nauko-
wych, ale również cennym źródłem informacji na 
temat życia, obyczajów, kultury, a nawet przyrody 
Państw Darczyńców 

Grafika 3 Liczba kobiet i mężczyzn biorących udział w Wizytach Przygotowawczych

Mężczyźni 51%

Kobiety 49%

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów
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ISLanDZkI WaRSZTaT 
ZaRZąDZanIa PROjEkTEM

Dr Bachórz zajmuje się badaniem mobilności 
i  tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej  
Zakład Antropologii Społecznej, w którym pra-
cuje, prowadzi działalność badawczą oraz dydak-
tyczną z  zakresu socjologii i antropologii turysty-
ki, socjologii mobilności, socjologii etniczności, 
socjologii regionów i społeczności lokalnych, jak 
również kształci studentów w przedmiotach antro-
pologicznych  Wizyta dr Agaty Bachórz w Reykja-
viku umożliwiła przygotowanie wniosku dotyczą-
cego dużego projektu naukowego Praktyki czasu 
wolnego i percepcja natury. Polscy turyści i migranci 
w Islandii  

Cykl spotkań roboczych oraz opracowanie szczegó-
łowej koncepcji dalszej współpracy stały się począt-
kiem prac nad projektem, który został wysoko oce-
niony i uzyskał dofinansowanie  Ale bardzo istotne 
było też nawiązanie nieformalnych kontaktów 

z przedstawicielami polskiej mniejszości w Reykja-
viku, zwiedzanie miasta i jego okolic czy udział 
w wykładach w Bibliotece Miejskiej  

– Wyjazd dał mi możliwość sprawdzenia własnych 
kompetencji poza polskim uniwersytetem, zaprezen-
towania się zewnętrznym odbiorcom, zastosowania 
w praktyce wiedzy teoretycznej na temat pracy pro-
jektowej i zarządzania projektami – mówi uczest-
niczka  – Udało mi się również zapoczątkować owoc-
ną współpracę naukową, która być może stworzy 
nowe perspektywy także dla studentów Uniwersytetu 
Gdańskiego – dodaje  

Doktor Agata Bachórz wygłosiła wykład na Uni-
wersytecie Islandzkim, odbyła spotkania robocze 
z  pracownikami naukowymi i administracyjnymi 
tej uczelni, dzięki czemu udało się opracować kon-
kretną koncepcję współpracy oraz przygotować 

WIZYTa DR aGaTY BaCHóRZ Z unIWERSYTETu GDańSkIEGO 
na unIWERSYTECIE ISLanDZkIM ZaOWOCOWaŁa nIE TYLkO 
ZŁOżEnIEM PROjEkTu, kTóRY ZOSTaŁ WYSOkO OCEnIOnY 
I DOFInanSOWanY, aLE TakżE DaŁa uCZESTnICZCE 
MOżLIWOŚć ROZWIjanIa kOMPETEnCjI W ZakRESIE PRaCY 
PROjEkTOWEj. 

Poznanie lokalnego kontekstu kulturowego jest 
przydatne w czasie pracy nad wspólnym projektem.
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naukI 
SPOŁECZnE

Agata Bachórz, Uniwersytet Gdański 
FSS/2013/PV/W/0048

Wizyta realizowana w okresie:
7-11 maja 2013 r 

Dofinansowanie:
1250 Euro

Instytucja przyjmująca:
University of Iceland

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



część wniosku aplikacyjnego  Większość prac nad 
wnioskiem została wykonana już po wizycie, ze zna-
komitym efektem 

– Wizyta przygotowawcza umożliwiła sformalizowa-
nie współpracy – partnerzy i uczestnicy znali się już 
wcześniej – nadanie jej ram organizacyjnych i praw-
nych, które obecnie określają działania w zakresie rea-
lizowanego projektu – zaznacza dr Bachórz  

Współpraca instytucjonalna Uniwersytetu Gdań-
skiego i Uniwersytetu Islandzkiego pozwoli uzu-
pełnić obszary badań UG o problematykę wzorów 
mobilności i ponadnarodowych powiązań między 
Polską (konkretnie Pomorzem) a Islandią  

– Gdyby nie wizyta przygotowawcza, nie pracowaliby-
śmy obecnie nad dużym projektem o znaczeniu aka-
demickim – podkreśla dr Agata Bachórz 

To, jak wiele 
można osiągnąć 
podczas wizyty 
przygotowaw-
czej, zależy od 
wcześniejszego 
zdefiniowania 
celów.  

Dr AgAtA BAchórz jest adiun
ktem w Zakładzie Antropologii 
Społecznej w Instytucie Filozofii, So
cjologii i Dziennikarstwa na Uniwer
sytecie Gdańskim. Prowadzi zajęcia 
dydaktyczne dla studentów socjologii. 
Jej zainteresowania naukowe dotyczą 
socjologii mobilności i problematyki 
podróżowania w ujęciu antropolo
gicznym, relacji międzykulturowych 
oraz antropologii postkomunizmu 
i antropologii codzienności. Wydała 
książkę Rosja w tekście i doświadcze-
niu. Analiza współczesnych polskich 
relacji z podróży. Obecnie kieruje 
projektem Praktyki czasu wolnego 
i percepcja natury. Polscy turyści i mi-
granci w Islandii.

university of Iceland (Uniwersytet Islandzki) jest 
uczelnią państwową powstałą w 1911 r., najstarszą 
i największą uczelnią w Islandii. Należy do grona 300 
najlepszych uniwersytetów według Times Higher Edu-
cation World University Rankings. Na 25 wydziałach 
kształci się około 14 000 studentów. 
Szkoła Nauk Społecznych stanowi największą część 
Uniwersytetu Islandzkiego. W ramach sześciu wydzia
łów: Business Administration, Economics, Law, Politi
cal Science, Social and Human Sciences i Social Work 
oferuje bardzo bogaty program akademicki. 

11

Fot. Donna Talarico (CC BY-NC 2.0)

Fot. Didier Jansen (CC BY-NC 2.0) 
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Polacy, największa grupa imigrancka w Islandii, byli 
dotychczas badani głównie w kontekście ekonomicz-
nym  Jednak migranci, podobnie jak turyści, kierują 
się w swoich wyborach również walorami przyrody 
i możliwością podejmowania określonych aktywno-
ści (tzw  lifestyle migration)  Celem projektu Praktyki 
czasu wolnego i percepcja natury  Polscy turyści i mi-
granci w Islandii, realizowanego we współpracy Uni-
wersytetu Gdańskiego z  Wydziałem Nauk Społecz-
nych i Humanistycznych Uniwersytetu Islandzkiego, 
jest wypracowanie nowatorskiego podejścia badaw-
czego, łączącego mobilność – migracje i turystykę – 
z praktykami wykorzystywania przyrody  

Ta współpraca była możliwa dzięki zbliżonym zain-
teresowaniom i podobnym potrzebom edukacyj-
nym obu uczelni  Tematy badawcze w niektórych 
obszarach uzupełniają się, jednak nie są tożsame: 
na UG prowadzi się badania nad kulturowymi wy-
miarami turystyki, obrazami innych kultur i relacją 
człowieka wobec natury, natomiast specjalnością 
Uniwersytetu Islandzkiego są badania nad migra-
cjami, w tym nad Polonią w Islandii  

POWSTanIE 
PORTRET 
POLakóW 
W ISLanDII

POLaCY STanOWIą aż TRZY PROCEnT 
MIESZkańCóW ISLanDII! jEST ICH TaM 
POnaD 9,3 TYS. – STanOWIą najWIękSZą 
GRuPę OBCOkRajOWCóW. Z CaŁą 
PEWnOŚCIą TEn POLSkI FEnOMEn 
ZaSŁuGujE na SZCZEGóŁOWE ZBaDanIE. 
DZIękI WSPóŁPRaCY unIWERSYTETu 
GDańSkIEGO I unIWERSYTETu 
ISLanDZkIEGO POWSTanIE ZaTEM ICH 
naukOWY PORTRET.  

naukI 
SPOŁECZnE

Ciąg dalszy nastąpił

Drugim ważnym powodem była konieczność wy-
pełnienia luki poznawczej przez uwzględnienie 
innych niż ekonomiczne uwarunkowań i konteks-
tów migracji pomiędzy Polską a Islandią w sytuacji 
zmieniających się modeli mobilności 

Projekt umożliwił wspólną pracę socjologów, antro-
pologów i geografów społecznych z Uniwersytetu 
Gdańskiego i Uniwersytetu Islandzkiego nad prob-
lematyką powiązań między mobilnością, prakty-
kami wykorzystywania przyrody i czasem wolnym  
Punktem wyjścia była coraz bardziej zaznaczająca 
się obecność polskich migrantów w społeczeństwie 
islandzkim  Badaczom zależało na poszerzeniu per-
spektywy – wyjściu poza zarobkowy wymiar migracji, 
ale również poza kontekst polsko-islandzki – i szuka-
niu bardziej uniwersalnych pomysłów na łączenie za-
gadnień migracji, turystyki, czasu wolnego i przyrody  

Cykl seminariów wraz z przygotowywaniem final-
nej publikacji jest efektem intensywnej współpracy 
polskich i islandzkich badaczy społecznych z obu 
uniwersytetów, co z pewnością wpłynie na wzrost 

Wizyta przygotowawcza dr Agaty Bachórz 
pozwoliła opracować program połączenia 
różnych obszarów tematycznych. 
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ich kompetencji naukowych i międzykulturowych  
To z kolei przełoży się na wzrost atrakcyjności aka-
demickiej i dydaktycznej obu instytucji  Doświad-
czenie zdobyte podczas pracy nad programem 
seminariów może być też wykorzystane jako pod-
stawa planowania zajęć uniwersyteckich  

W proces tworzenia wiedzy naukowej zostali włą-
czeni wybrani studenci, co niewątpliwie podniesie 
ich kompetencje zawodowe  Inne osoby studiujące 
na obu uczelniach również miały możliwość pogłę-
bienia swej wiedzy dzięki otwartym częściom semi-
nariów, konferencji oraz publikacji  

Przygotowaną w ramach projektu publikację książ-
kową cechuje nowatorskie podejście do proble-

matyki migracji, uwzględniające nowoczesne ten-
dencje w badaniach społecznych (zróżnicowanie 
kontekstów mobilności, powiązanie migracji z tury-
styką, perspektywa człowiek – natura)  Wpłynie ona 
z pewnością na wzrost wiedzy z zakresu antropolo-
gii społecznej i socjologii, stanowiąc narzędzie pra-
cy naukowej oraz dydaktycznej 

Jej wpływ obejmie także wzrost świadomości ekolo-
gicznej i międzykulturowej w obu społeczeństwach 

Wartością dodaną projektu Praktyki czasu wolnego 
i percepcja natury. Polscy turyści i migranci w Islandii 
jest stworzenie międzynarodowej sieci badawczej, 
która będzie funkcjonować po zakończeniu działań 
projektowych 

Okres realizacji projektu:
1 maja 2014 r  – 30 kwietnia 2016 r 

Wysokość dofinansowania FSS:
99 996,00 Euro / 418 022,44 PLN

Praktyki czasu wolnego 
i percepcja natury. Polscy 
turyści i migranci w Islandii
FSS/2013/IIC/W/0025

Instytucja koordynująca projekt:
Uniwersytet Gdański

Instytucja partnerska:
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 
Uniwersytetu Islandzkiego

Praca w mieszanym, polsko-islandzkim zespole 
seminaryjnym umożliwiła porównanie i wymianę 
perspektyw badawczych. 



ZaWóD POŁOżnEj 
W POLSCE I W nORWEGII

W Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położni-
czej, gdzie pracuje uczestniczka, kształci się stu-
dentów na kierunku położnictwo  Są tam też po-
dejmowane badania i prace poświęcone zawodowi 
położnej w Polsce w perspektywie historycznej 
i współcześnie  Antonina Doroszewska w 2013 r  
obroniła pracę doktorską Społeczne role położnych. 
Analiza zawodu położnej z perspektywy socjologii 
zawodów medycznych i rozwija obecnie poruszoną 
w doktoracie tematykę 

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem w Bergen 
i przygotowanie wspólnego projektu badawczego 
wpisuje się w obszar tej działalności  Planowane 
badania mają charakter międzynarodowy i są ukie-

runkowane na porównanie statusu zawodowego 
położnych w Polsce i Norwegii  Główny problem 
badawczy koncentruje się wokół pytania, czy sta-
tus społeczny położnych jest związany z systemem 
ochrony zdrowia, czy też zależy raczej od czynni-
ków kulturowych, takich jak np  uwarunkowania 
historyczne  

– Pięć dni to bardzo krótki czas, zdecydowanie za 
krótki, by przygotować projekt badawczy w całości – 
podkreśla dr Antonina Doroszewska  – Pojechałam 
jednak z gotowymi pomysłami, zarysem projektu, 
spędziłam pięć bardzo pracowitych dni, z dala od co-
dziennych obowiązków. To był efektywny czas, który 
mogłam poświęcić na twórczą i rozwijającą pracę.

CZY STaTuS SPOŁECZnY POŁOżnYCH jEST ZWIąZanY 
Z SYSTEMEM OCHROnY ZDROWIa, CZY ZaLEżY RaCZEj OD 
CZYnnIkóW kuLTuROWYCH? DOkTOR anTOnIna DOROSZEWSka 
Z WaRSZaWSkIEGO unIWERSYTETu MEDYCZnEGO PODCZaS 
WIZYTY na unIWERSYTECIE W BERGEn PRaCOWaŁa naD 
PRZYGOTOWanIEM WSPóLnEGO PROjEkTu POŚWIęCOnEGO 
SOCjOLOGICZnEj anaLIZIE TEGO ZaWODu W POLSkIM 
I nORWESkIM SYSTEMIE OCHROnY ZDROWIa.

Osoby, które spotkałam w Bergen, przekonały mnie, że 
tematyka mojego projektu badawczego jest ciekawa, zwłaszcza 

z perspektywy porównawczej, i że warto ją pogłębiać.

14

Antonina Doroszewska, Warszawski Uniwersytet 
Medyczny
FSS/2013/R2/PV/W/0071

Wizyta realizowana w okresie:
15-21 czerwca 2014 r 

Dofinansowanie:
1750 Euro

Instytucja przyjmująca:
University of BergennaukI 

SPOŁECZnE

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



Podczas wizyty dr Doroszewska przeprowadziła na 
norweskiej uczelni prezentację na temat socjologicz-
nej analizy zawodu położnej w Polsce, zrobiła kwe-
rendę w bibliotece Uniwersytetu w Bergen i wyszuka-
ła prace dotyczące socjologicznej analizy zawodów 
medycznych w Norwegii, ze szczególnych uwzględ-
nieniem zawodu położnej, zebrała dane dotyczące 
prawnych uregulowań zawodu położnej w Norwegii 
oraz dokumenty regulujące funkcjonowanie i finan-

sowanie systemu ochrony zdrowia w Norwegii  Od-
była również dyskusję na temat wspólnego projektu 
badań  Jak mówi, zyskała też międzynarodowe spoj-
rzenie na badaną przez siebie problematykę 

– Poznałam wybitną socjolożkę, prof. Kari Waerness – 
mówi dr Doroszewska  – Wcześniej znałam jej publi-
kacje, a w czasie wizyty mogłam poznać ją osobiście 
i współpracować z nią.

Trudno przecenić 
bezpośredni kontakt 
z pracownikami Uni-
wersytetu w Bergen, 
którzy wykazywali 

duże zainteresowanie 
prowadzonymi przeze 

mnie badaniami.

dR NAuK SPOŁECZNyCh 
ANtONINA dOROSZEWSKA 
jest socjolożką zdrowia, choroby 
i medycyny, wykładowcą w Zakładzie 
Dydaktyki Ginekologiczno-Położni
czej na Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym, gdzie prowadzi zajęcia 
z socjologii i socjologii zdrowia. 
Zrealizowała pierwsze w Polsce 
ogólnopolskie badania poświęcone 
zawodowi położnej, którymi objęła 
reprezentatywną próbę czynnych 
zawodowo położnych oraz reprezen
tatywną próbę dorosłych mieszkań
ców Polski.

university of Bergen (Uniwersytet w Bergen), zało
żony w 1946 r., jest jedną z najbardziej znanych nor
weskich uczelni, stawiającą na akademicką różnorod
ność i wysoki poziom badań naukowych. Obecnie na 
uniwersytecie studiuje ponad 14 800 studentów, za
trudnionych jest 3600 wykładowców i pracowników. 
Uczelnia w swej ofercie posiada szeroki wachlarz 
kierunków studiów. W ramach sześciu wydziałów, 
obejmujących większość tradycyjnych dyscyplin 
akademickich, UwB ma do zaoferowania 60 różnych 
specjalistycznych działów, instytutów i centrów na
ukowych.
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TuRYSTYka FILMOWa 
Ma WIELką PRZYSZŁOŚć

Lillehammer University College jest głównym 
ośrodkiem kształcącym kadry dla przemysłu tury-
stycznego w Norwegii  Właśnie ze względu na ja-
kość edukacji turystycznej oraz badania w zakresie 
turystyki Uniwersytet Łódzki nawiązał współpracę 
z tą uczelnią  Tomasz Napierała od samego począt-
ku koordynuje współpracę pomiędzy Wydziałem 
Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 
a Lillehammer University College i angażuje się we 
wspólne projekty 

– Lillehammer University College jest niewielką, bar-
dzo profesjonalnie zarządzaną instytucją – podkre-
śla  – Z powodzeniem można rekomendować uczel-
nię jako partnera we współpracy międzynarodowej. 
Docelowo, Lillehammer University College powinien 
stać się jednym z kluczowych partnerów Wydziału 
Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Moja 

wizyta miała służyć zdefiniowaniu wspólnych obsza-
rów zainteresowań w zakresie edukacji wyższej i ba-
dań naukowych, a także polepszyć relacje personalne 
pomiędzy pracownikami, niezbędne do efektywnej 
współpracy – wyjaśnia  

Dzięki wizycie przygotowawczej udało się okre-
ślić nowe perspektywy rozwoju międzynarodowej 
współpracy naukowej i dydaktycznej  Pracownicy 
naukowi Lillehammer University College zapro-
ponowali intensywny rozwój wspólnych badań 
w  dziedzinie zagospodarowania turystycznego 
i turystyki filmowej  

Obie uczelnie zintensyfikują wymianę studentów 
w ramach programu Erasmus+  W przyszłości Uni-
wersytet Łódzki oraz Lillehammer University Colle-
ge będą oferować podwójne dyplomy studentom 

ŁóDź BYWa naZYWana HOLLYWOODź, aLE POTEnCjaŁ 
TuRYSTYCZnY MIaSTa nIE jEST jESZCZE WYSTaRCZająCO 
WYkORZYSTanY. MIęDZY InnYMI O ROZWOju 
TuRYSTYkI FILMOWEj ROZMaWIaŁ TOMaSZ naPIERaŁa 
Z unIWERSYTETu ŁóDZkIEGO Z PRaCOWnIkaMI 
LILLEHaMMER unIvERSITY COLLEGE.

Norwegowie – wbrew niektórym obiegowym opiniom – 
są bardzo otwartymi ludźmi, chętnymi do współpracy, 

jasno definiującymi swoje oczekiwania. 
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Tomasz Napierała, Wydział Nauk Geograficznych 
Uniwersytetu Łódzkiego
FSS/2013/R2/PV/W/0093

Wizyta realizowana w okresie:
26-30 sierpnia 2014 r 

Dofinansowanie:
1500 Euro

Instytucja przyjmująca:
Lillehammer University 
College 

naukI 
SPOŁECZnE

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



kierunków turystycznych  Uczelnie realizować 
będą także wspólne projekty edukacyjne oraz ba-
dania naukowe 

Ustanowienie podwójnego dyplomowania stu-
dentów kierunku turystyka na Uniwersytecie 
Łódzkim i Lillehammer University College oraz 
realizacja wspólnych projektów edukacyjnych 

powinny zaowocować podniesieniem prestiżu 
oferty edukacyjnej UŁ  Wspólne projekty nauko-
we oraz upowszechnianie ich wyników poprzez 
publikacje w  prestiżowych czasopismach mię-
dzynarodowych zapewnią wzrost liczby punk-
tów uzyskiwanych przez Wydział Nauk Geogra-
ficznych UŁ w ocenie parametrycznej jednostek 
naukowych 

Turystyka 
filmowa jest 

dziedziną o dużym 
potencjale, a Łódź 

ma wiele do 
zaoferowania. 

tOMASZ NAPIERAŁA pracuje  
w Zakładzie Geografii Hotelarstwa 
Wydziału Nauk Geograficznych Uni
wersytetu Łódzkiego. Jego zaintere
sowania badawcze to: geografia ho
telarstwa i geografia turyzmu, analiza 
i planowanie strategiczne w małych 
i średnich przedsiębiorstwach tury
stycznych, metody analizy prze
strzennej jako wspomagające proces 
zarządzania w turystyce. Od samego 
początku koordynuje współpracę 
pomiędzy Wydziałem Nauk Geogra
ficznych Uniwersytetu Łódzkiego 
oraz Lillehammer University College. 
Odpowiadał m.in. za zorganizowanie 
wizyt pracowników Lillehammer 
University College w Łodzi. 

Lillehammer university College (LUC) jest norwe
ską uczelnią publiczną założoną w roku 1971 (jako 
Oppland College), swoją obecną nazwę przyjął w roku 
1994. Uczelnia mieści się w budynku centrum radio
wo-telewizyjnego zbudowanego na potrzeby Zimo
wych Igrzysk Olimpijskich w 1994 r. Studiuje tu około 
5000 osób, pracuje 380 wykładowców i pracowników 
administracyjnych. 
LUC oferuje takie kierunki, jak: Travel and Tourism, 
Business Administration, Organisation and Manage
ment, Film and Television, Health and Social Work, 
Humanities and Social Sciences, oraz studia pody
plomowe: Education, Social Policy, Health and Social 
Work for Children and Youth, Social Welfare, Film and 
TV Science. Na bazie LUC w 1997 r. powstała Norwe
ska Szkoła Filmowa. 
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O welfare state 
I SCEnaRIuSZaCH 
DLa ukRaInY

Celem tej wizyty było rozszerzenie oraz pogłębie-
nie kontaktów w obszarach będących sferą zain-
teresowań partnerów, takich jak funkcjonowanie 
systemów społeczno-ekonomicznych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zmian w welfare state, 
rozwój współczesnych demokracji uczestniczą-
cych oraz zmian w tym obszarze zachodzących 
w Europie Środkowej i Wschodniej, a także na te-
renie byłego ZSRR 

Partnerzy polscy oraz norwescy zamierzają po-
szerzyć ramy współpracy o kolejne zagadnienia 
związane z funkcjonowaniem poszczególnych sfer 
polityki społeczno-ekonomicznej, zrównoważo-
nego rozwoju w dobie narastających problemów 

społeczno-demograficznych i starzenia się społe-
czeństw europejskich  

– Ma to istotny wpływ na funkcjonowanie współczes-
nych demokracji parlamentarnych, w których rywa-
lizacja elektoratów społecznych może być istotnym 
czynnikiem mającym wpływ na rozkład głosów – 
podkreśla prof  Nowiak  

Drugim obszarem współpracy była analiza do-
tycząca sposobów zwiększania partycypacji 
politycznej obywateli  Doświadczenia norwe-
skie mogą być, zdaniem profesora, przydatne 
do stworzenia koncepcji zwiększania partycy-
pacji politycznej obywateli w  Polsce i innych 

PROFESOR WOjCIECH nOWIak, POLITOLOG Z unIWERSYTETu 
IM. aDaMa MICkIEWICZa W POZnanIu, Ma POnaD 20-LETnIE 
DOŚWIaDCZEnIE W kOnTakTaCH naukOWYCH Z nORWEGIą. 
WIZYTa na unIWERSYTECIE W BERGEn ZaInSPIROWaŁa 
GO DO REaLIZaCjI kOLEjnYCH WSPóLnYCH PRZEDSIęWZIęć 
BaDaWCZYCH I ORGanIZaCYjnYCH.

Kontakty osobiste dają możliwość wzajemnego 
poznania pojedynczych osób oraz całych zespołów 

badawczych. Są to bezcenne doświadczenia.
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Wojciech Nowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu
FSS/2013/R2/PV/W/0027

Wizyta realizowana w okresie:
18-24 maja 2014 r 

Dofinansowanie:
1750 Euro

Instytucja przyjmująca:
University of Bergen naukI 

SPOŁECZnE

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



państwach Europy Wschodniej  Poprzez zapla-
nowaną wizytę przygotowawczą profesorowie 
Wojciech Nowiak oraz Andrzej Stelmach (przeby-
wający w tym samym czasie w Bergen  w ramach 
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego) roz-
szerzyli ramy dotychczasowej współpracy oraz 
sfery badań o aspekty związane z funkcjonowa-
niem nowych instytucji demokratycznych w Eu-
ropie Wschodniej 

Podobny charakter miało zorganizowanie wspólne-
go seminarium poświęconego sytuacji na Ukrainie 
pt  Geopolitics and the new democracies in the post-

-Soviet space: The future of Ukraine and the other sta-
tes after today’s crisis – possible scenarios.

 – Za szczególnie cenne można uznać dyskusje doty-
czące dalszej współpracy z badaczami z Rokkan Cen-
ter oraz z Norweskim Centrum Uniwersyteckim w Pe-
tersburgu, a także Rafto Foundation of Human Rights 
– uważa prof  Nowiak  – Mogą one zaowocować dłu-
gofalowymi przedsięwzięciami w postaci wspólnych 
projektów badawczych, publikacji, konferencji, semi-
nariów i warsztatów, a także wspólnych wniosków 
o środki finansowe na realizację projektów o charak-
terze międzynarodowym – dodaje 

Wizyta rozszerzyła 
ramy współpracy 
o kolejne obszary 

badawcze 
oraz kontakty 
z konkretnymi 
naukowcami.

PrOF. UAM Dr HAB. WOJCIECH 
NOWIAk jest adiunktem na Wydziale 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. Adama Mickie
wicza w Poznaniu. Był stypendystą 
rządu norweskiego. W zakresie jego 
zainteresowań badawczych znajdują 
się m.in. problemy krajowej oraz 
międzynarodowej polityki społecznej, 
bezpieczeństwa i porządku publiczne
go, problemy współpracy regionalnej 
państw nordyckich oraz kwestie bez
pieczeństwa i zwalczania terroryzmu.

university of Bergen (Uniwersytet w Bergen), zało
żony w 1946 r., jest jedną z najbardziej znanych nor
weskich uczelni, stawiającą na akademicką różnorod
ność i wysoki poziom badań naukowych. Obecnie na 
uniwersytecie studiuje ponad 14 800 studentów, za
trudnionych jest 3600 wykładowców i pracowników. 
Uczelnia w swej ofercie posiada szeroki wachlarz kie
runków studiów. W ramach sześciu wydziałów obejmu
jących większość tradycyjnych dyscyplin akademickich 
UwB ma do zaoferowania 60 różnych specjalistycznych 
działów, instytutów i centrów naukowych.
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jak kSZTaŁCIć 
DZIEnnIkaRZY

Podczas 5-dniowego pobytu w Islandii dr hab  Lidia 
Pokrzycka hospitowała i przeprowadziła zajęcia na 
kierunku dziennikarstwo, spotkała się z wykładow-
cami, omówiła szczegóły dalszej współpracy, zapo-
znała się z sylabusami poszczególnych przedmio-
tów realizowanych na kierunku dziennikarstwo  
Mogła przeanalizować siatki zajęć na odwiedza-
nym wydziale, skonstruowane tak, by dopasować 
program studiów dziennikarskich do realiów ryn-
kowych  Dzięki zaproszeniu do Ambasady RP mia-
ła również okazję podzielić się dotychczasowymi 
doświadczeniami i refleksjami na temat systemu 
medialnego Islandii oraz korzyści z  uczestnictwa 
w wizycie przygotowawczej  

– Bez wizyty nie byłoby możliwe nawiązanie bliższej 
współpracy projektowej – mówi dr hab  L  Pokrzycka  
– Dotychczasowe kontakty były przyjazne, ciepłe, ale 
mało konkretne. Ja badałam system medialny Islandii, 
ale nie pracowaliśmy nad wspólnymi projektami. Te-
raz to się zmieni – dodaje 

Lidia Pokrzycka wzięła udział w spotkaniu wykła-
dowców dziennikarstwa na University of Iceland – 
wybitnych praktyków tego zawodu z wieloletnim 
doświadczeniem  Prowadziła zajęcia ze studentami 
dziennikarstwa na temat mediów w Polsce, spe-
cyfiki polskiego środowiska dziennikarskiego oraz 
polskiego systemu kształcenia dziennikarzy  

CZY DOŚWIaDCZEnIa ISLanDZkICH 
MEDIOZnaWCóW I PRakTYkóW 
DZIEnnIkaRSTWa MOGą BYć użYTECZnE 
DLa POLSkICH uCZELnI? jak FunkCjOnujE 
SYSTEM MEDIaLnY W ISLanDII? WIZYTa LIDII 
POkRZYCkIEj na unIvERSITY OF ICELanD 
POZWOLIŁa uZYSkać ODPOWIEDZI na TE 
I WIELE InnYCH PYTań ORaZ naWIąZać 
TRWaŁą WSPóŁPRaCę.

Islandczycy może nie otwierają się natychmiast po poznaniu 
obcych ludzi, ale z czasem stają się prawdziwymi przyjaciółmi 

i godnymi zaufania partnerami w pracy.

Dr HAB. LIDIA POkrZYCkA 
jest wykładowcą na kierunku 
dziennikarstwo, kierownikiem 
katedry Dziennikarstwa i komu
nikacji Społecznej Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Administracji 
w Lublinie, dziennikarką z wielo
letnim stażem. Prowadzi zajęcia 
teoretyczne, ale przede wszyst
kim praktyczne m.in. w zakresie 
public relations, mediów lokal
nych, komunikowania polityczne
go. Zajmuje się mediami w Polsce, 
a od 2010 r. także mediami  
w Islandii.

20

naukI 
SPOŁECZnE

Lidia Pokrzycka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie
FSS/2013/R2/PV/W/0129

Wizyta realizowana w okresie:
28 września – 4 października 2014 r 

Dofinansowanie:
1750 Euro
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University of Iceland
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– Zaskoczyło mnie, jak sprawnie działa w University 
of Iceland system e-learningowy i jak można go wy-
korzystać w bieżącej pracy na zajęciach – podkre-
śla L  Pokrzycka  – Połączenie wirtualnej pracy gru-
powej z konkretnymi wnioskami, przedstawianymi 
na zajęciach przez liderów grup, skutecznie uczy 
adeptów dziennikarstwa także zasad sprawnego 
zarządzania.

Dzięki wizycie będzie możliwe lepsze dopasowanie 
programu studiów dziennikarskich do realiów ryn-
kowych  Bardzo ważne są plany wspólnej realizacji 

projektów dotyczących edukacji dziennikarskiej 
oraz sytuacji dziennikarzy w Islandii i Polsce, a także 
wizerunku Polaków mieszkających w Islandii w tam-
tejszych mediach  Możliwa też będzie stała wymia-
na pracowników i studentów w ramach programu 
Erasmus+ oraz FSS 

Jest jeszcze jeden wymierny efekt tej wizyty przygo-
towawczej – książka pt  System medialny w Islandii 
została wysoko oceniona przez komisję habilitacyj-
ną i pozwoliła autorce uzyskać tytuł doktora habili-
towanego 
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university of Iceland (Uniwersytet Islandzki) jest 
uczelnią państwową powstałą w 1911 r., najstarszą 
i największą uczelnią w Islandii. Należy do grona 300 
najlepszych uniwersytetów według Times Higher Edu-
cation World University Rankings. Na 25 wydziałach 
kształci się około 14 000 studentów. 
Uniwersytet może się poszczycić szeregiem badań 
i organizacją konferencji na temat dziennikarstwa 
w krajach nordyckich. Stale unowocześnia także sy
stem kształcenia dziennikarskiego dzięki współpracy 
z ośrodkami metodycznymi w Danii i USA.

Mamy wspólne plany, 
koncepcje projektów, 
które będziemy 
systematycznie 
realizować.



akuREYRI – 
MIaSTO na 
kOńCu ŚWIaTa 

To była wizyta przygotowawcza prawie na końcu 
świata  W maju w Akureyri słońce nie zachodzi, ale 
jednocześnie temperatura nie przekracza 5 stopni  
Temperatura spotkań na Uniwersytecie Akureyri 
z pewnością była wyższa, skoro udało się nawiązać 
współpracę z partnerem z Islandii  

Doktor Dominika Polkowska wymieniła doświadcze-
nia dotyczące procesu dydaktycznego realizowanego 
w poszczególnych krajach, ze szczególnym uwzględ-
nieniem różnic i podobieństw w tym zakresie  Odbyły 

się również spotkania z władzami uniwersytetu: 
rektorem oraz dziekanem Wydziału Nauk Humani-
stycznych i Społecznych, a także z dyrektorem Dzia-
łu Jakości Kształcenia  Pozwoliły one poznać sposób 
tworzenia i wprowadzania systemu jakości kształce-
nia  Doświadczenia partnera islandzkiego w tym za-
kresie są bardzo duże – tuż przed wizytą uczestnicz-
ki zakończył się proces ewaluacji jakości kształcenia 

– Uniwersytet w Akureyri wdraża również projekt, 
którego zadaniem jest zapobieganie rezygnacji 

DZIękI WIZYCIE PRZYGOTOWaWCZEj 
DR DOMInIkI POLkOWSkIEj Z uMCS 
na unIWERSYTECIE akuREYRI SZanSę 
REaLIZaCjI ZYSkaŁY DWa InTERESująCE 
WSPóLnE PROjEkTY BaDaWCZE. PIERWSZY 
DOTYCZY kWESTII MIGRaCjI POLakóW DO 
ISLanDII I ICH aDaPTaCjI W nOWYM kRaju, 
DRuGI Ma SIę kOnCEnTROWać WOkóŁ 
PROBLEMaTYkI GEnDER, ZE SZCZEGóLnYM 
uWZGLęDnIEnIEM work-life balance.

Wartością dodaną tej wizyty przygtowawczej jest nawiązanie 
osobistych kontaktów, wręcz przyjaźni. W planie są kolejne 

spotkania, zarówno w Lublinie, jak i w Akureyri.

Dr DOMINIkA POLkOWSkA jest 
pracownikiem naukowo-dydaktycznym 
w Instytucie Socjologii UMCS, gdzie pełni 
funkcję zastępcy dyrektora ds. dydak
tycznych. W zakresie obowiązków ma 
m.in. nawiązywanie i koordynowanie 
współpracy dydaktycznej z instytucjami 
ważnymi dla realizowanego na kierunku 
procesu dydaktyczno-wychowawczego. 
W szczególności do jej obowiązków na
leżą działania na rzecz poprawy systemu 
jakości kształcenia: koordynowanie prac 
związanych z okresową ewaluacją pro
gramów studiów oraz przygotowaniem 
nowych programów studiów, sprawdza
nie zgodności programów nauczania  
z odpowiednimi regulacjami prawnymi, 
współpraca z koordynatorem ds. procesu 
bolońskiego w zakresie wymiany między
narodowej studentów.
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Dominika Polkowska, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej
FSS/2013/R2/PV/W/0035

Wizyta realizowana w okresie:
19-23 maja 2014 r 

Dofinansowanie:
1250 Euro

Instytucja przyjmująca:
University of Akureyri naukI 

SPOŁECZnE

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



university of Akureyri (Uniwersytet Akureyri) został założony w 1987 r. w miejsowości Akureyri, w pół
nocno-wschodniej części Islandii. Uczelnia odegrała znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym regionu  
i stanowi centralny punkt w planowaniu przyszłości społeczeństwa opartego na wiedzy.
Uniwersytet Akureyri przygotowuje studentów do pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicz
nym. Wykształcenie oferowane przez uczelnię ma na celu wyposażenie absolwentów w konkretne umie
jętności i wiedzę praktyczną, a także kompetencje, które pozwolą im podnieść kwalifikacje i zwiększyć 
szanse na rynku pracy. Na szczególną uwagę zasługuje system nauki na odległość (e-learning), rozwinię
ty najbardziej w kraju.
Uniwersytet dzieli się na trzy szkoły: Szkołę Biznesu i Nauki, Szkołę Nauk Humanistycznych i Społecz
nych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Studiuje tu około 1600 studentów, pracowników jest około 180.

ze studiów przez poszczególnych studentów – mówi 
dr Polkowska  – Dzięki mojemu spotkaniu z kierow-
nikiem Działu ds. Studenckich podobną inicjatywę 
z łatwością będzie można realizować w Uniwersytecie 
Marii-Curie Skłodowskiej – dodaje 

Pobyt w Akureyri pozwolił uczestniczce zdobyć 
dodatkowe doświadczenie związane z nawiązywa-
niem i rozwijaniem współpracy międzynarodowej  
Przekonała się, że posługuje się angielskim na wy-
starczającym poziomie i umie odnaleźć się w  no-
wym kulturowo środowisku  Uwierzyła w siebie, 
co zmobilizowało ją do intensywniejszej pracy nad 
projektami badawczymi  Wizyta przygotowawcza 

pozwoliła jej też lepiej wywiązywać się ze swoich 
obowiązków służbowych w kraju 

– Zdałam sobie sprawę, jak ważny jest udział studen-
tów na każdym etapie tworzenia i oceny procesu dy-
daktycznego – podkreśla  – Chciałabym wykorzystać 
te pomysły w tworzeniu systemu podnoszenia jakości 
kształcenia w Instytucie Socjologii UMCS 

Wizyta na Islandii bardzo podniosła samoocenę 
uczestniczki  Również dlatego, że okazało się, iż 
problemy związane z procesem dydaktycznym są 
wszędzie takie same, bez względu na szerokość czy 
długość geograficzną 

Nawiązałam nowe znajomości, które w przyszłości – mam nadzieję 
– zaowocują dalszą wymianą doświadczeń i wspólnymi aplikacjami 
o granty, których bezpośrednim beneficjentem będzie UMCS.
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ROZSZERZa SIę 
akaDEMICkI 
nETWORkInG 

Trzy wcześniejsze wizyty dr  Smoczyńskiego służy-
ły wzmocnieniu współpracy pomiędzy Uniwersy-
tetem w Bergen a Instytutem Filozofii i Socjologii 
PAN  Obie instytucje współpracują od 2010 r , kiedy 
dr Smoczyński realizował projekt badawczy w Re-
search Council of Norway na Uniwersytecie w Ber-
gen  W ostatnich latach współpraca była potwier-
dzana wspólnym uczestnictwem w konferencjach, 
wspólnych projektach i publikacjach naukowych 
oraz intensywną mobilnością akademicką partne-
rów polskich i norweskich 

Najważniejszym celem czwartej wizyty było wzmoc-
nienie dotychczasowej współpracy pomiędzy part-
nerami oraz przedyskutowanie możliwości zorga-

nizowania anglojęzycznego kursu doktoranckiego 
poświęconego problematyce współczesnych ru-
chów migracyjnych  Tematyka badań nad tymi ru-
chami nie jest wystarczająco obecna w polskich 
kursach akademickich, proponowany kurs może za-
tem poprawić tę sytuację  Zwłaszcza że jego zakres 
tematyczny jest bardzo szeroki i dotyka m in  takich 
aspektów, jak: zmiany relacji gender w polu społecz-
nym imigrantów uwarunkowanych zmianami świa-
topoglądowymi w krajach przyjmujących, reakcje 
społeczne wobec imigrantów, wpływ szarej strefy 
na warunki integracji imigrantów  Wartością dodaną 
wspólnych kursów będzie poprawa kompetencji ko-
munikacyjnych doktorantów i rozwój networkingu 
w międzynarodowym środowisku akademickim 

WIZYTa DR. RaFaŁa SMOCZYńSkIEGO 
Z InSTYTuTu FILOZOFII I SOCjOLOGII POLSkIEj 
akaDEMII nauk na unIWERSYTECIE W BERGEn 
BYŁa kOnTYnuaCją TRWająCEj OD kILku 
LaT WSPóŁPRaCY. DZIękI TEMu SPOTkanIu 
WSPóŁDZIaŁanIE POLSkICH I nORWESkICH 
PaRTnERóW nIE TYLkO PRZYjMIE nOWE 
FORMY, aLE I ROZSZERZY SWój ZaSIęG. 

Wizyta zainspirowała mnie do rozwinięcia 
zainteresowań dotyczących teorii dyskursu.

Dr rAFAŁ SMOCZYńSkI jest 
adiunktem w Zakładzie Badań 
nad religią Instytutu Filozofii i So
cjologii Polskiej Akademii Nauk. 
Jego zainteresowania badawcze 
to kontrola społeczna, teoria 
społeczna, socjologia ekonomicz
na, socjologia religii, filozofia 
polityczna. Instytut Filozofii 
i Socjologii, powstały w roku 1956, 
jest placówką naukowo-badawczą 
Polskiej Akademii Nauk. Podsta
wowym celem działania instytutu 
jest prowadzenie zaawansowa
nych badań w zakresie filozofii 
i socjologii oraz nauk o poznaniu 
i komunikacji.
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university of Bergen (Uniwersytet w Bergen), założony w 1946 r., jest jedną z najbardziej znanych nor
weskich uczelni, stawiającą na akademicką różnorodność i wysoki poziom badań naukowych. Obecnie na 
uniwersytecie studiuje ponad 14 800 studentów, zatrudnionych jest 3600 wykładowców i pracowników. 
Uczelnia w swej ofercie posiada szeroki wachlarz kierunków studiów. W ramach sześciu wydziałów obejmu
jących większość tradycyjnych dyscyplin akademickich UwB ma do zaoferowania 60 różnych specjalistycz
nych działów, instytutów i centrów naukowych.

– Dzięki współpracy z partnerami norweskimi udało 
się rozszerzyć zasięg międzynarodowego networkin-
gu akademickiego o nowych partnerów z Islandii i Da-
nii – podkreśla dr Smoczyński 

W trakcie wizyty uczestnik nie tylko przedyskutował 
z partnerami norweskimi pomysł realizacji wspól-
nego projektu seminaryjnego, ale także rozszerzył 
zakres możliwej współpracy akademickiej  Ustalo-
no, że spotkania seminaryjne będą się odbywały 
w  IFiS PAN, projekt będzie promował mobilność 
pracowników akademickich z IFiS PAN i Uniwersy-
tetu w  Bergen, uzgodniono nazwiska uczestników, 
którzy będę brali udział w projekcie, określono tryb 
konkursu dla doktorantów, którzy zostaliby włączeni 
w seminarium, przeanalizowano problemy meryto-

ryczne, które będą poruszane na seminarium, a tak-
że przedyskutowano zagadnienia administracyjne  

– Partnerzy norwescy zaproponowali szereg uwag, 
które mogą poprawić zarówno jakość akademicką 
planowanego seminarium, jak również usprawnić 
jego administrację – dodaje dr Smoczyński  – Pomoc-
ne mogą być też propozycje dotyczące rozszerzenia 
problematyki przyszłej współpracy badawczej o tzw. 
social remittances środowisk emigranckich w krajach 
przyjmujących.

W wymiarze indywidualnym wizyta przyczyniła się 
do udoskonalenia jakości rozprawy habilitacyjnej 
uczestnika, który specjalizuje się w studiach nad 
migracjami 

Opady deszczu w Bergen są dość intensywne, więc aura 
sprzyja pracy w bibliotece uniwersyteckiej, która jest 
znakomicie wyposażona.

25

Fot. Małgorzata Mrugacz



W PRZYjaZnYM 
kLIMaCIE

Dla osoby zajmującej się organizowaniem współ-
pracy międzynarodowej możliwość uczestniczenia 
w codziennym życiu akademickim nowoczesnej 
norweskiej uczelni jest bardzo cennym doświad-
czeniem  Małgorzata Szews podkreśla, że na każ-
dym kroku spotykała się z życzliwością i zaintereso-
waniem norweskich partnerów  

– Wizyta dała mi możliwość obserwacji klimatu aka-
demickiego i funkcjonowania uczelni norweskiej, co 
było dla mnie bardzo inspirujące – mówi 

Spotkała się z Siri Elizabeth Haug z Biura Obsługi 
Studentów Zagranicznych NLA University College 

oraz Haraldem Borgebundem z Instytutu Nauk Poli-
tycznych  Omówiono programy studiów oraz zasady 
przyszłej współpracy  Co istotne, Małgorzata Szews 
miała też okazję zaprezentować swój macierzysty uni-
wersytet rektorowi uczelni norweskiej, Bjarne Kvamowi 

NLA University College to szkoła wyższa nastawio-
na na intensywną współpracę międzynarodową  
Uczelnia jest otwarta na cudzoziemców – studiuje 
tu wiele osób czasem z bardzo odległych krajów Azji 
i Afryki  Kładzie się też ogromny nacisk na współpra-
cę z krajami rozwijającymi się: studenci z tych krajów 
mogą korzystać z wielu stypendiów specjalnie dla 
nich przeznaczonych 

DO ZaDań MaŁGORZaTY SZEWS 
Z unIWERSYTETu kaZIMIERZa 
WIELkIEGO W BYDGOSZCZY 
naLEżY POSZukIWanIE uCZELnI 
ZaGRanICZnYCH ZaInTERESOWanYCH 
WSPóŁPRaCą W RaMaCH 
EuROPEjSkIEj MOBILnOŚCI.  
jEj WIZYTa W nLa unIvERSITY 
COLLEGE W BERGEn uMOżLIWIŁa 
ZnaCZąCE POSZERZEnIE kOnTakTóW 
MIęDZY OBIEMa PLaCóWkaMI. 

Klimat uczelni norweskiej odebrałam jako zorientowany 
na studenta, przyjazny, nowoczesny.

MAŁGOrZATA SZEWS jest od roku 2010 pra
cownikiem Biura Współpracy Międzynarodowej 
Uniwersytetu kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Do jej głównych zadań należą: pomoc w nadzorze 
formalnym i opiece nad studentami oraz pracow
nikami akademickimi przyjeżdżającymi na studia 
i w celu prowadzenia zajęć w ramach programu 
Erasmus+ oraz w ramach międzynarodowych 
umów bilateralnych, pomoc w realizacji wyjazdów 
studentów i pracowników uczelni w ramach progra
mu Erasmus+ oraz poszukiwanie nowych uczelni 
zagranicznych skłonnych do współpracy w zakresie  
europejskiej mobilności. Udziela informacji i pomo
cy w przygotowywaniu wniosków o stypendia w ra
mach europejskich funduszy stypendialnych oraz 
programów międzyrządowych (m.in. Niemiecka 
Centrala Wymiany Akademickiej DAAD, Fundusz 
Wyszehradzki, Biuro Uznawalności Wykształcenia 
i Wymiany Międzynarodowej). Prowadzi także 
stronę internetową Biura oraz przygotowuje jego 
comiesięczny newsletter.
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naukI 
SPOŁECZnE

Małgorzata Szews, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy
FSS/2013/PV/W/0056

Wizyta realizowana w okresie:
27-30 maja 2013 r 

Dofinansowanie:
1000 Euro

Instytucja przyjmująca:
NLA University College

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



Równie ważne było obserwowanie pracy uczelni, re-
lacji międzyludzkich, sposobów wspólnego spędza-
nia czasu  Na przykład, raz w miesiącu organizuje się 
spotkanie na cześć wszystkich pracowników admini-
stracyjnych, którzy mają urodziny w danym miesiącu  

Uczestniczka wzięła też udział w spotkaniu studen-
tów z prof  Haraldem Borgebundem, prowadzącym 
wykłady na kierunku politologia 

– Pewnie z racji obowiązującej już przerwy wakacyjnej 
spotkanie odbyło się w uczelnianej kantynie i miało 
charakter przyjaznej, partnerskiej i jednocześnie peł-

nej wzajemnego szacunku rozmowy – wspomina 
Małgorzata Szews 

Najważniejszy cel wizyty został osiągnięty: umowa 
między UKW i NLA University College została prze-
dłużona na lata 2014-2020 w ramach programu 
Erasmus+  Umowa na wymianę studentów i pra-
cowników akademickich podpisana na kierunku 
politologia została w roku 2014 poszerzona o dwa 
dodatkowe kierunki: studia międzykulturowe oraz 
stosunki międzynarodowe  A sama Małgorzata 
Szews bardzo zainteresowała się Norwegią, jej języ-
kiem, kulturą i przyrodą 
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NLA university College w Bergen jest 
uczelnią prywatną akredytowaną przez 
Norweską Agencję Jakości kształcenia, co 
oznacza, że jej poziom i funkcjonowanie 
nie odbiega od poziomu reprezentowa
nego przez uczelnie państwowe. Uczelnia 
posiada trzy ośrodki akademickie: w Ber
gen, kristiansand oraz w Oslo. Oferuje 
około 30 kierunków studiów I i II stopnia 
i stopniowo zwiększa swoją ofertę stu
diów w języku angielskim. 

Doświadczenie 
zdobyte 
podczas wizyty 
przygotowawczej 
przyda się w pracy 
w Biurze Współpracy 
Międzynarodowej 
UKW.



SkuTECZnIE WaLCZYć 
Z RakIEM PŁuC

Przedmiotem badań naukowych prof  Domagały-
-Kulawik jest od wielu lat biologia raka płuca  Dzię-
ki doświadczeniu na tym polu i opanowaniu metod 
badawczych postanowiła rozszerzyć zakres poszu-
kiwań i aplikować o współpracę z zagranicznym 
ośrodkiem  

– Zakład Terapii Komórkowej Szpitala Uniwersyte-
ckiego w Oslo został przez nas wybrany jako główny 
norweski ośrodek prowadzący badania nad fenoty-
pem i charakterystyką molekularną macierzystych 
komórek raka płuca – podkreśla pani profesor 

Profesor Domagała-Kulawik starannie przygotowa-
ła się do przyszłej współpracy – m in  zapoznała się 
z bogatym piśmiennictwem powstałym w Zakładzie 

Terapii Komórkowej, który wchodzi w  skład Szpi-
tala Uniwersyteckiego – Radjumhospitalet w Oslo  
Pozwoliło to na podjęcie merytorycznej dyskusji 
od początku pobytu, a także zaangażowanie no-
wych ekspertów  

Nowoczesny, doskonale wyposażony budynek, 
działanie zgodnie ze standardami i świetna organi-
zacja pracy Zakładu Terapii Komórkowej były moc-
nymi argumentami za rozwinięciem intensywnej 
wymiany naukowej  Ale nie tylko to przesądziło 
o decyzji o wspólnym projekcie 

– Niezwykła życzliwość gospodarzy stworzyła wspa-
niałą atmosferę do pracy – wspomina prof  Domaga-
ła-Kulawik 

nOWOTWóR ZŁOŚLIWY PŁuCa TO jEDEn Z najPOWażnIEjSZYCH 
PROBLEMóW OnkOLOGICZnYCH na ŚWIECIE. ZROZuMIEnIE 
PROCESu jEGO ROZWOju jEST DECYDująCE W OPRaCOWanIu 
SkuTECZnYCH METOD LECZEnIa. STąD WIZYTa PROF. jOannY 
DOMaGaŁY-kuLaWIk Z WaRSZaWSkIEGO unIWERSYTETu 
MEDYCZnEGO W ZakŁaDZIE TERaPII kOMóRkOWEj SZPITaLa 
unIWERSYTECkIEGO W OSLO, kTóRa ZaInICjOWaŁa 
WSPóŁPRaCę naukOWą TYCH jEDnOSTEk.

Norweski ośrodek jest placówką wzorcową – zarówno 
pod względem wyposażenia, jak i organizacji pracy 

badawczej. 
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naukI
MEDYCZnE

Joanna Domagała-Kulawik, Warszawski Uniwersytet 
Medyczny
FSS/2013/R2/PV/W/0081

Wizyta realizowana w okresie:
10-13 sierpnia 2014 r 

Dofinansowanie:
1250 Euro

Instytucja przyjmująca:
Oslo University Hospital

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



Uczestniczka poznała charakter prowadzonych w za-
kładzie badań, w szczególności produkcji nowator-
skich szczepionek  Zaprezentowała też dokonania 
swojej katedry oraz szczegółowo omówiła metodę 
BAL (pozyskiwanie, opracowywanie oraz ocena pły-
nu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego – red ), 
która zainteresowała gospodarzy  Obserwacja pracy 
w norweskim ośrodku, będącym wzorem dobrej or-
ganizacji, sprawiła, że pani profesor poczyniła plany 
unowocześnienia swojego laboratorium w WUM 

Bezpośrednie zapoznanie się z ośrodkiem przyjmu-
jącym i jego dokonaniami naukowymi oraz zainte-
resowanie, jakie wzbudziły osiągnięcia i możliwości 

oferty gościa, zmieniły nieco program merytoryczny 
wizyty – partnerzy skupili się na badaniu stanu im-
munologicznego chorych przed i w trakcie terapii 
raka płuca z wykorzystaniem metody BAL  Przedy-
skutowali także charakter możliwych wspólnych ba-
dań, metody pobierania materiału od chorych, za-
bezpieczenia i transportu z podziałem pracy między 
dwoma ośrodkami   

Po wizycie w Oslo prof  Domagała-Kulawik i prof  
Gunnar Kvalheim z Zakładu Terapii Komórkowej 
wygłosili wykłady na sympozjum dotyczącym im-
munoterapii raka płuca podczas Kongresu Europe-
an Respiratory Society w Amsterdamie w roku 2015 

Gdyby nie wizyta 
przygotowawcza, 
nie zmotywowała-
bym się do przygo-
towania wniosku 
o grant naukowy.

PrOF. Dr HAB. N. MED. 
JOANNA DOMAGAŁA- 
 -kULAWIk jest specjalistą 
chorób wewnętrznych, 
chorób płuc, patomorfologii. 
Pracuje w katedrze i klinice 
Chorób Wewnętrznych, 
Pneumonologii i Alergologii 
Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Przedmiotem 
badań naukowych prof. 
Domagały-kulawik od wielu 
lat jest biologia raka płuca, 
co zaowocowało licznymi 
ważnymi publikacjami.

department of Cellular therapy (Zakład Terapii ko
mórkowej) jest jednostką Uniwersyteckiego Szpitala 
Onkologicznego w Oslo. Jest to bardzo rozbudowa
na instytucja, zatrudniająca licznych specjalistów 
i  wyposażona w najnowsze urządzenia. Zakład Tera
pii komórkowej spełnia standardy Good Laboratory 
Practice. Liczne prace badawcze zespołu owocują 
publikacjami w wysoko punktowanych pismach na
ukowych.
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STRaTEGICZnY CEL: 
uMIęDZYnaRODOWIEnIE 
kSZTaŁCEnIa

Strategicznym celem Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie jest rozwój poprzez umiędzynarodo-
wienie kształcenia i wzmocnienie międzynaro-
dowej pozycji w dziedzinie dydaktyki, a także 
podniesienie konkurencyjności kształcenia oraz 
szkolenia podyplomowego  Aby go zrealizować, 
konieczna jest nie tylko absorpcja zewnętrznych 
źródeł finansowania kształcenia, ale także nawią-
zanie i rozwijanie współpracy z innymi europejski-
mi uczelniami  Uniwersytet Islandzki w Reykjaviku 
jest z tego punktu widzenia partnerem idealnym, 
bowiem realizuje wszystkie te założenia na szero-
ką skalę i z wymiernymi rezultatami 

Prorektor Hanna Trębacz odwiedziła na Uniwersy-
tecie Islandzkim Institute of Continuing Education 

– świetnie zorganizowaną placówkę naukowo-dy-
daktyczną o międzynarodowym charakterze  

– Podczas wizyty zaskoczyło mnie omówienie strate-
gii gender equality – równości płci w Islandii – wspo-
mina dr hab  Hanna Trębacz  

Uniwersytet Islandzki opracował program równo-
ści płci w dostępie do nauki i rynku pracy oraz roz-
powszechniania dobrych praktyk w tym zakresie, 
obejmujący również wyrównywanie szans i projek-
ty skierowane do kobiet 

Wizyta na oddziale geriatrycznym szpitala w Reykja-
viku była punktem wyjścia do dyskusji o możliwoś-
ciach kształcenia kadry medycznej i dydaktycznej UM 

WYjaZD DR HaB. HannY TRęBaCZ, PROREkTORa 
unIWERSYTETu MEDYCZnEGO W LuBLInIE, DO REYkjavIku 
BYŁ REWIZYTą, WCZEŚnIEj BOWIEM PRZEDSTaWICIELE 
unIWERSYTETu ISLanDZkIEGO ODWIEDZILI LuBLIn 
I POZnaLI POTEnCjaŁ POLSkIEj uCZELnI. PO TYCH 
DWóCH SPOTkanIaCH WSPóŁPRaCa RuSZY PEŁną PaRą, 
Z kORZYŚCIą DLa STuDEnTóW I DLa PaCjEnTóW. 

Dla prorektora ds. współpracy z zagranicą poznanie specyfiki 
funkcjonowania międzynarodowej i multikulturowej uczelni 

jest bardzo cennym doświadczeniem. 
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MEDYCZnE

Hanna Trębacz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
FSS/2013/PV/W/0023

Wizyta realizowana w okresie:
6-10 maja 2013 r 

Dofinansowanie:
1250 Euro

Instytucja przyjmująca:
University of Iceland

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



w Lublinie w tym obszarze  Polskie doświadczenia są 
wciąż niewystarczające, a potrzeby – stale rosną  Temat 
okazał się niezwykle interesujący dla obu stron w kon-
tekście dalszej współpracy  Pani prorektor zapozna-
ła się także z rozwiązaniami dotyczącymi nauczania 
w  zakresie occupational therapy (terapii zajęciowej) 
– przyszłościowego kierunku prowadzonego dotych-
czas tylko na jednej uczelni w Polsce  UM w Lublinie 
jest zainteresowany wprowadzeniem tego kierunku 

Rewizyta dała uczestniczce wiedzę na temat 
sposobu funkcjonowania uniwersytetu, zwłasz-
cza organizowania procesu kształcenia, któremu 
w Islandii nadaje się wymiar ciągłości, jak i prowa-
dzenia badań naukowych w międzynarodowych 
zespołach  Aspekty edukacyjne zostały włączone 
do strategii Uniwersytetu Medycznego na lata 
2014-2020 

Starzenie się 
społeczeństw jest 
dla nich wielkim 

wyzwaniem. 
Podczas wizyty 

porównano 
model opieki 
geriatrycznej 

w Polsce 
i w Islandii.

Dr HAB. N. MED. HANNA 
TręBACZ jest biofizykiem, nauczy
cielem akademickim. Od 2012 r. pełni 
funkcję prorektora do spraw współ
pracy z zagranicą i szkolenia podyplo
mowego Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie. Jej zainteresowania nauko
we koncentrują się wokół zagadnień 
dotyczących wykorzystania fizycznych 
metod pomiarowych w badaniach 
kości, jak również kolagenu w tkance 
kostnej i innych tkankach narządu 
ruchu. Jest promotorem trzech 
wszczętych przewodów doktorskich. 
Dorobek naukowy dr hab. H. Trębacz 
obejmuje 52 pełne prace, z których 
50 to oryginalne prace doświadczalne 
opublikowane w recenzowanych cza
sopismach zagranicznych i krajowych.

university of Iceland (Uniwersytet Islandzki) jest uczel
nią państwową powstałą w 1911 r., najstarszą i najwięk
szą szkołą wyższą w Islandii. Należy do 300 najlepszych 
uniwersytetów według Times Higher Education World 
University Rankings. Na 25 wydziałach kształci się oko
ło 14 000 studentów. Institute of Continuing Educa-
tion, założony w roku 1983, jest największym tego typu 
ośrodkiem w Islandii. Oferuje obecnie około 400 kursów 
i programów studiów, w których rocznie uczestniczy 
około 12 000 osób.
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WSPóŁPRaCa OWOCujE 
– DOSŁOWnIE!

Dr Anna Michalska prowadzi badania dotyczące 
wpływu procesów suszarniczych na zmiany zawar-
tości wybranych związków bioaktywnych w  pro-
duktach owocowych  Studia nad tym zagadnieniem 
rozpoczęła podczas pobytu na stażu podoktorskim 
w HESSO Valais (University of Applied Sciences, 
Sion, Szwajcaria) we współpracy z prof  Wilfriedem 
Andlauerem  Prowadziła tam badania dotyczące 
produktów otrzymywanych na bazie owoców gra-
natu  Poszukując różnych technologii stosowanych 
w przemyśle spożywczym, dr Michalska sprawdza-
ła ich wpływ na jakość produktu końcowego w wy-
branych owocach  

– Wizyta w NTNU przyczyniła się do poszerzenia 
wiedzy związanej z wpływem procesów suszarni-
czych na zmiany zawartości wybranych związków 
bioaktywnych w produktach owocowych – mówi dr 

Michalska  – Miałam też możliwość poznania prof. 
Odilio Alves-Filho oraz posłuchania jego wykładu na 
temat pomp ciepła. Muszę przyznać, że zaskoczyła 
mnie bliskość współpracy uczelni z przemysłem oraz 
prowadzenie badań dla firm.

Metoda suszenia stosowana na Norwegian Universi-
ty of Science and Technology jest technologią inno-
wacyjną, która do tej pory nie została wprowadzona 
w Polsce  Jednostka przyjmująca dysponuje unikato-
wą aparaturą badawczą i ma doświadczenie z zakre-
su suszenia produktów spożywczych, zatem przyszła 
współpraca będzie dotyczyła wspólnych projektów 
naukowych  Badania prowadzone w  NTNU, doty-
czące innowacyjnych procesów suszenia (heat pump 
drying), w  połączeniu z pracami prowadzonymi 
w  IRZiBŻ dotyczącymi analizy związków bioaktyw-
nych (antocyjany, kwasy fenolowe) w  produktach 

DOkTOR anna MICHaLSka Z InSTYTuTu ROZRODu ZWIERZąT 
I BaDań żYWnOŚCI (IRZiBż) POLSkIEj akaDEMII nauk  
W OLSZTYnIE uCZESTnICZYŁa W WIZYCIE PRZYGOTOWaWCZEj 
na najLEPSZEj nORWESkIEj uCZELnI TECHnICZnEj – 
nORWEGIan unIvERSITY OF SCIEnCE anD TECHnOLOGY 
(nTnu). WSPóLnY PROjEkT DOTYCZąCY nOWaTORSkIEj 
METODY SuSZEnIa OWOCóW jEST BaRDZO OBIECująCY. 

Przygotowania do złożenia wspólnego projektu 
otwierają drogę rozwoju pracowników Instytutu 

Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.
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ROLnICZE
I O ŚRODOWISku

Anna Michalska, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań 
Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
FSS/2013/PV/W/0002

Wizyta realizowana w okresie:
24-29 marca 2013 r 

Dofinansowanie:
1670 Euro

Instytucja przyjmująca:
Norwegian University of 
Science and Technology

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



owocowych stanowią doskonałą podstawę do złoże-
nia wspólnego projektu naukowego odpowiadające-
go zainteresowaniom naukowym prof  Alves-Filho i dr 
Michalskiej  Charakterystyce zostaną poddane zarów-
no produkty suszenia, jak i sam proces ich produkcji,  
z uwzględnieniem czynników ekonomicznych  

– Sądzę, że najważniejsze jest nawiązanie kontak-
tów, które w późniejszym okresie mogą zaowocować 
współpracą – podkreśla Anna Michalska  – W moim 
przypadku okazało się, że możliwe jest przeprowa-
dzenie badań wstępnych, które stały się podstawą do 
napisania publikacji naukowej, oraz przygotowanie 
dwóch wystąpień na konferencji. 

Współpraca podczas wizyty układała się tak dobrze, 
że można było rozszerzyć badania i przeprowadzić 
dodatkowe analizy  Poza procesem suszenia uda-
ło się zbadać charakterystykę materiału przed i po 

suszeniu  Dokonano też pomiaru aktywności (water 
activity), wykorzystując do tego specjalną aparaturę 
znajdującą się na Wydziale Energii i Procesów Inży-
nieryjnych NTNU  

Ta wizyta przygotowawcza spowoduje przede 
wszystkim rozszerzenie sieci kontaktów IRZiBŻ, a co 
za tym idzie – wpłynie na transfer wiedzy pomiędzy 
instytucjami oraz na wdrożenie nowych metod ba-
dawczych  To z kolei będzie prowadzić do poszerze-
nia spektrum prowadzonych badań o nowoczesne 
i innowacyjne technologie stosowane w Norwegii  
Ale to nie wszystko!

Wyjazd zainspirował dr Michalską do podjęcia na-
stępnych badań dotyczących poszukiwania technik 
suszenia umożliwiających otrzymywanie wysokoja-
kościowych proszków owocowych  Efekty tych ba-
dań będą wyjątkowo owocne i… smaczne  

Wizyta przygoto-
wawcza umożliwiła 
dr Michalskiej zapo-
znanie się z nowymi 
technikami suszenia 
produktów spożyw-
czych oraz nawiąza-
nie bezcennych kon-
taktów naukowych.

dR ANNA MIChALSKA 
pracuje w Instytucie rozrodu 
Zwierząt i Badań Żywności 
PAN w Olsztynie, który 
prowadzi badania podsta
wowe w dziedzinach nauk 
rolniczych, weterynaryjnych 
i biologicznych. 

Norwegian University of Science and Technology (Nor
weski Uniwersytet Nauki i Technologii) w Trondheim, 
powstały w 1996 r., realizuje hasło: Wiedza dla lep-
szego świata. Uczelnia specjalizuje się w technologii 
i naukach przyrodniczych, oferuje również studia na 
kierunkach humanistycznych, społecznych, ekono
micznych i artystycznych. Obecnie studiuje tam 23 000 
studentów, z czego połowa – kierunki techniczne i nau
ki przyrodnicze. Co roku uczelnię opuszcza około 4000 
absolwentów. NTNU uczestniczy obecnie w 105 pro
jektach europejskich w ramach 7 Programu ramowe
go. Studiuje tu 2600 studentów zagranicznych. 
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InSPIRująCE WaRunkI 
DO PRaCY naukOWEj

Wizyta przygotowawcza była okazją do oso-
bistego poznania pracowników Uniwersytetu 
w Nordland, w tym wielu osób posiadających wy-
bitne osiągnięcia naukowe  Do tego grona z pew-
nością należy profesor Igor Babiak – specjalista od 
szeroko rozumianej akwakultury  Profesor Babiak 
jest autorem lub współautorem ponad 60 publi-
kacji z zakresu biologii rozrodu i rozwoju oraz bio-
technologii ryb, a w swoich pracach przedstawia 
oryginalne koncepcje badawcze i wykorzystuje 
nowoczesne techniki laboratoryjne  Wysoka liczba 
cytowań jego publikacji, co odzwierciedla m in  in-
deks Hirscha, świadczy o międzynarodowym uzna-
niu pracy naukowej jego zespołu 
 
– Oczekiwałem, że spotkanie z pracownikami Uni-
wersytetu w Nordland umożliwi nie tylko wymianę 
wiedzy i doświadczenia w zakresie badań nauko-

wych, ale również pozwoli mi w przyszłości na podję-
cie trwałej współpracy – mówi dr inż  Maciej Woźny  

Na Wydziale Nauk Biologicznych i Akwakultury 
uczestnik zwiedził pomieszczenia hodowlane dla 
różnych gatunków ryb i zapoznał się z potencja-
łem miejscowych laboratoriów  W czasie wizyty 
dokonano przeglądu różnych technik i metod ba-
dawczych, m in  z zakresu histologii, biologii mole-
kularnej czy bioinformatyki  Licznym spotkaniom 
towarzyszyła dyskusja na temat strategii działania 
i specyfiki pracy polskich oraz norweskich zespo-
łów  Padła propozycja wspólnych badań z zakresu 
akwakultury i bezpieczeństwa żywności  Jednak 
przede wszystkim wizyta umożliwiła omówienie 
warunków i wstępne opracowanie projektu wy-
miany osób w ramach działania FSS Mobilność Stu-
dentów i Pracowników Uczelni 

nORWESkI unIWERSYTET W nORDLanD PRZODujE 
W BaDanIaCH naD akWakuLTuRą. DOkTOR Inż. MaCIEj 
WOźnY Z unIWERSYTETu WaRMIńSkO-MaZuRSkIEGO 
PODCZaS WIZYTY na TEj uCZELnI ZDOBYŁ nOWą WIEDZę 
I CEnnE DOŚWIaDCZEnIE ZaWODOWE, a TakżE naWIąZaŁ 
DOSkOnaLE ROkująCą WSPóŁPRaCę. 

Spektakularne walory przyrodnicze północnej Norwegii 
zapewniają inspirujące warunki do nauki i pracy 

badawczej na Uniwersytecie w Nordland.
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Maciej Woźny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie
FSS/2013/R2/PV/W/0015

Wizyta realizowana w okresie:
18-24 maja 2014 r 

Dofinansowanie:
1750 Euro

Instytucja przyjmująca:
University of Nordland

naukI
ROLnICZE
I O ŚRODOWISku

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



– Wizyta zainspirowała mnie do rozpoczęcia współ-
pracy w zakresie konkretnych badań – dodaje dr inż  
Maciej Woźny  – Jako że akwakultura i bezpieczeństwo 
żywności znajdują się również w obrębie zaintereso-
wań norweskich naukowców, wydaje się, że współpra-
ca w tym obszarze może być wyjątkowo owocna.

Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas wyjazdu 
umożliwiły uczestnikowi udoskonalenie warsztatu 
badawczego i podniesienie jakości pracy nauko-

wej  Kontakty nawiązane w Norwegii są dla niego 
niezwykle cenne także ze względu na możliwość 
prowadzenia zdalnych konsultacji  Dodatkowo, 
opracowanie głównych założeń projektu wymiany 
studentów i pracowników uczelni powinno pozwo-
lić na aplikowanie o dofinansowanie  mobilności na-
ukowców  Wizyta przygotowawcza była także dobrą 
okazją do promowania Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego wśród zagranicznych pracowników 
naukowych 

Miałem wyjątkową 
szansę przyjrzeć się 
bliżej dorosłym osob-
nikom halibuta, któ-
rych wiek szacowano 
nawet na kilkadzie-
siąt lat. Te dostojne 
olbrzymy wywarły 
na mnie niezapo-
mniane wrażenie.  

Dr INŻ. MACIEJ WOźNY 
jest pracownikiem nauko
wym katedry Biotechnologii 
w Ochronie Środowiska 
Wydziału Nauk o Środowisku 
Uniwersytetu Warmińsko
-Mazurskiego w Olsztynie. 
Od początku działalności 
naukowej zajmuje się bada
niem zagadnień związanych 
z toksycznością różnych 
zanieczyszczeń. W ostatnim 
czasie głównym obiektem 
jego zainteresowań jest 
obecność mikotoksyn 
w akwakulturze i ich wpływ 
na bezpieczeństwo żywności 
i warunki hodowlane pstrąga 
tęczowego.

university of Nordland (Uniwersytet w Nordland) 
w Bodø jest jedną z najmłodszych uczelni norweskich. 
Założony w 2011 r. (od 1994 r. funkcjonował tu Bodø 
University College) uniwersytet oferuje kształcenie 
w zakresie studiów licencjackich, podyplomowych 
i doktoranckich w obszarze nauk społecznych, bizne
su i zarządzania oraz nauk przyrodniczych. Obecnie 
uczelnia kształci ok. 6000 studentów i zatrudnia 640 
pracowników. Jest czołową norweską jednostką w za
kresie badań nad akwakulturą. 

35



HORYZOnT 2020 
– Z POLSkIEj 
I ISLanDZkIEj 
PERSPEkTYWY 

Projekt, który był omawiany szczegółowo podczas 
pobytu prof  Sładkowskiego w Islandii, dotyczy 
analizy wykorzystania środków unijnych w projek-
tach regionalnych i rozwojowych  W czasie rozmów 
z przedstawicielami Reykjavik University określono 
zadania, które będą realizowane przez uczestników 
przyszłego projektu na etapie przygotowawczym 
oraz w razie otrzymania dofinansowania unijnego  

– Zapoznanie się z możliwościami i zasobami part-
nerów pozwoli sprecyzować poszczególne zadania 
– mówi prof  A  Sładkowski  – Oczywiście nie gwa-

rantuje to otrzymania unijnego dofinansowania, ale 
podnosi szanse na jego uzyskanie.

Profesor Sładkowski dokładnie poznał proces 
kształcenia na Reykjavik University  Zwiedził labo-
ratoria, biblioteki, pracownie komputerowe i  do-
szedł do wniosku, że pewne rozwiązania mogą 
zostać wykorzystane w działalności jego wydziału, 
katedry i jego samego jako wykładowcy  

– Ogólny poziom kształcenia studentów w Islandii jest 
bardzo dobry – podkreśla prof  Sładkowski  – Dlatego 

GŁóWnYM CELEM WIZYTY PRZYGOTOWaWCZEj 
PROFESORa aLEkSanDRa SŁaDkOWSkIEGO 
Z POLITECHnIkI ŚLąSkIEj W REYkjavIk unIvERSITY 
BYŁO OkREŚLEnIE ZaDań uCZESTnIkóW PROjEkTu 
BaDaWCZEGO PLanOWanEGO W RaMaCH 
PROGRaMu HORYZOnT 2020. PRZY OkaZjI uDaŁO 
SIę naWIąZać WIELE InnYCH kOnTakTóW, CO już 
PRZYnOSI EFEkTY. 

Moi gospodarze byli niezwykle gościnni i kompetentni.

PrOF. Dr HAB. ALEkSANDEr 
SŁADkOWSkI pracuje na 
Wydziale Transportu Politechniki 
Śląskiej, jest kierownikiem 
katedry Logistyki i Transportu 
Przemysłowego. Pełni funkcję 
pełnomocnika dziekana  
ds. współpracy z zagranicą  
i wymiany studentów. Obszar 
zainteresowań badawczych 
profesora to: metody numeryczne 
do badań maszyn transportowych, 
metoda elementów skończonych, 
dynamika pojazdów, logistyka, 
przewozy kontenerowe. Jest 
autorem 286 publikacji naukowych 
(w tym 10 monografii) oraz 10 
patentów. Jest także redaktorem 
naczelnym międzynarodowego 
czasopisma naukowego „Transport 
Problems”.
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Aleksander Sładkowski, Politechnika Śląska
FSS/2013/R2/PV/W/0090

Wizyta realizowana w okresie:
12-14 czerwca 2014 r 

Dofinansowanie:
1250 Euro

Instytucja przyjmująca:
Reykjavik University

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



Reykjavik university to największy islandzki uni
wersytet niepubliczny, o wysokim poziomie kształ
cenia i badań. Studiuje tu około 3000 studentów. 
Na uczelnię składają się cztery szkoły: School of 
Business, School of Computer Science, School 
of Law oraz School of Science and Engineering. 
reykjavik University prowadzi kierunki związane 
z logistyką i transportem.

jestem przekonany, że wymiana doświadczeń pomiędzy 
wykładowcami wydziałów będzie wzajemnie korzystna.

Politechnika Śląska podpisała już umowę o współ-
pracy akademickiej z Reykjavik University  Określo-
no w niej warunki wymiany wykładowców i stu-
dentów, udział uczelni we wspólnych projektach, 
konferencjach, sympozjach, działalności wydawni-
czej i innych rodzajach aktywności, które mogą być 
korzystne dla współpracujących instytucji 

Dzięki wizycie islandzcy partnerzy zgodzili się 
uczestniczyć w tworzeniu i wydawaniu między-
narodowego czasopisma naukowego „Transport 
Problems”, którym kieruje prof  Aleksander Sład-
kowski  Pierwszy nadesłany artykuł nosi tytuł 
„Reference class forecasting in Icelandic trans-
port infrastructure projects”, a jego autorem 
jest dr Thordur Vikingur Fridgeirsson z Reykjavik 
University 

Niektóre rozwiązania stosowane w Reykjavik 
University można wykorzystać również w polskich 
warunkach. 
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WażnE ROZMOWY 
W „PóŁnOCnEj 
SaHaRZE”

W niezwykłym miejscu nazywanym północną Saha-
rą (średnia roczna suma opadów w Alta to zaledwie 
400 milimetrów, czyli mniej niż na Saharze!) dr Maria 
Aleksandrovich spotkała się z kierownictwem i pra-
cownikami Campusu Alta i omówiła z nimi różne 
aspekty współpracy  Podczas wizyty podsumowano 
także wyniki dotychczasowej kooperacji oraz wska-
zano nowe możliwości współdziałania w ramach 
mobilności akademickiej, współpracy naukowo-ba-
dawczej i dydaktycznej  Wynikiem tych spotkań jest 
zgoda kierownictwa Campusu Alta na przystąpienie 
do wspólnego aplikowania w ramach działania Mo-
bilność Studentów i Pracowników Uczelni 

– Byłam zaskoczona tym, jak łatwo rozmawia się 
z profesjonalistami – mówi dr Aleksandrovich  – Na 
przykład z dr. Wernerem Bigellem przedyskutowaliśmy 

kompleksowo możliwości wymiany studentów i  ka-
dry akademickiej. 

Akademia Pomorska uruchamia w latach 2015-2020 
elastyczne ponadnarodowe specjalizacje atrakcyj-
ne dla polskich i norweskich studentów  Wizyta 
przygotowawcza pozwoliła na wymianę precyzyj-
nych informacji o warunkach takiej współpracy  
Pobyt w  Norwegii był także krokiem do realizacji 
wspólnego projektu Psychologiczne i pedagogiczne 
aspekty ustosunkowania się wobec dzikiej przyrody 
i  aktywności rekreacyjnej w środowisku przyrodni-
czym w Norwegii i w Polsce 

Z racji swoich zainteresowań naukowych uczest-
niczka zwiedziła dokładnie Instytut Psychologii Uni-
versity of Tromsø, obejrzała laboratorium badawcze 

Za SPRaWą WIZYTY PRZYGOTOWaWCZEj DR 
MaRII aLEkSanDROvICH Z akaDEMII POMORSkIEj 
W SŁuPSku na unIvERSITY OF TROMSø, CaMPuS 
aLTa, POLSka SZkOŁa WYżSZa BęDZIE MOGŁa 
ZaOFEROWać SWOIM nauCZYCIELOM I STuDEnTOM 
nOWE FORMY ELaSTYCZnEGO STuDIOWanIa na 
DWóCH uCZELnIaCH. 

Wizyta przygotowawcza otworzyła nowe perspektywy 
wielostronnej współpracy w dziedzinie psychologii.

Dr MArIA ALEkSANDrOVICH 
od 2008 r. pełni funkcję kierownika 
Zakładu Psychologii w Akademii 
Pomorskiej w Słupsku. Jej zainte
resowania naukowe to psychologia 
rozwoju człowieka, psychologia 
zdolności oraz psychologia osiąg
nięć. Jako kierownik dokonujący 
oceny pracowników zna potrzeby 
zawodowe kadry zatrudnionej 
w jednostce, uczestniczy w pra
cach nad modyfikacją programów 
kształcenia dostosowanych do 
potrzeb studentów zagranicz
nych, prowadzi badania naukowe 
oraz realizuje się w praktyce jako 
nauczyciel ruchu rozwijającego 
Veroniki Sherborne.
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Maria Aleksandrovich, Akademia Pomorska w Słupsku
FSS/2013/R2/PV/W/0123

Wizyta realizowana w okresie:
24-30 sierpnia 2014 r 

Dofinansowanie:
1750 Euro

Instytucja przyjmująca:
University of Tromsø

naukI 
PEDaGOGICZnE, 
PSYCHOLOGIa

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



university of tromsø (Uniwersytet Tromsø), założony w 1968 r., jest uczelnią położoną najdalej na północ (na 
świecie!). Ta niezwykła lokalizacja sprawia, że jest to naturalne miejsce dla rozwoju badań środowiska natural
nego regionu, kultury i społeczeństwa. Studiuje tu ok. 12 000 studentów, nad ich edukacją czuwa 2700 wykła
dowców i pracowników. Uniwersytet posiada Centrum Studiów nad Samami, Studiów Arktycznych, Studiów 
i Badań kobiet. Uczelnia prowadzi studia rozwoju i środowiska, studia pokojowe, badania zdrowia Samów, 
zajmuje się medycyną alternatywną, prowadzi badania miejskie i studia podyplomowe. Posiada także Wydział 
Pedagogiczny, Centrum Danych o Historii Norwegii, muzeum uniwersyteckie oraz bibliotekę.

i omówiła koncepcję przyszłych wspólnych badań 
naukowych  Wyposażenie instytutu zrobiło na niej 
ogromne wrażenie  Przy okazji dowiedziała się, jak 
ciekawe zainteresowania mają niektórzy pracownicy 
norweskiego uniwersytetu (np  sporty ekstremalne, 
udział w wyścigach psich zaprzęgów) 

– Nawiązałam osobiste kontakty z pracownikami Insty-
tutu Psychologii i odkryłam wiele wspólnych sfer zainte-
resowań badawczych i dydaktycznych. Z doświadcze-
nia wiem, że kontakt osobisty jest najlepszym gruntem 
do budowania przyszłych grup badawczych i rozwoju 
zainteresowań oraz możliwości naukowych – podkre-
śla dr Aleksandrovich 

Wizyta umożliwiła rozwój nowych form współpracy 
międzynarodowej między obiema uczelniami, dzię-
ki której Akademia Pomorska będzie mogła zaofe-
rować swoim nauczycielom i studentom nowe for-

my elastycznego studiowania na dwóch uczelniach 
oraz znaczącego podniesienia kwalifikacji pracow-
ników  Wyjazd przyczynił się do podpisania umowy 
o współpracy w latach 2015-2020, w tym tworzenia 
międzyuczelnianych specjalizacji i kierunków nau-
czania, mobilności, realizacji wspólnych projektów 
badawczych, wymiany dobrych praktyk  Jest też 
niezwykła wartość dodana tego spotkania: wizyta 
przygotowawcza zainspirowała dr Aleksandrovich 
do nauczenia się języka norweskiego!

– Wyjazd zagraniczny nie był dla mnie nowością – 
podkreśla uczestniczka  – Dzięki stypendiom nauko-
wym i grantom zwiedziłam świat, pogłębiłam wiedzę 
naukową, poznałam wybitnych naukowców oraz na-
wiązałam nowe kontakty przyjacielskie na całe życie. 
Nie przypuszczałam jednak, że wyjazd do Norwegii, 
do jednego z najbardziej oddalonych na północ miast, 
zrobi na mnie tak niesamowite wrażenie. 

Kilkudniowy pobyt to wyjątkowa szansa na błyskawiczne 
zapoznanie się z ciekawymi ludźmi i kulturą innego kraju. 
W krótkim czasie zdobywa się skumulowaną ilość informacji.
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– Za pośrednictwem korespondencji mailowej i ana-
lizy publikacji nie zawsze udaje się zrozumieć drugą 
stronę, jej zainteresowania i intencje – stwierdza 
Maria Aleksandrovich  – Seminarium naukowe dało 
nam możliwość nawiązania cennego osobistego 
kontaktu z pracownikami naukowymi UIT. To praw-
da, że umowy bilateralne otwierają dużo możliwości, 
ale są bezosobowe. Wizyta przygotowawcza pozwo-
liła mi poznać kolegów z Norwegii oraz dała szansę 
oficjalnej prezentacji planów Akademii Pomorskiej 
dotyczących współpracy naukowej. Teraz istniejemy 
dla naszych partnerów nie tylko na papierze, a wła-
dze obu uczelni aktywnie wspierają nasze działania.

Jak podkreśla dr Aleksandrovich, już samo przygo-
towanie wniosku było wyzwaniem  Po pierwsze, 
chciała się przekonać, czy sprosta zadaniu opraco-
wania wniosku i czy zostanie on zaakceptowany  
Zależało jej na uzyskaniu możliwości dodatkowe-
go finansowania, aby włączyć więcej pracowników 
naukowych AP i UIT do współpracy międzynarodo-
wej  Ale powodowała nią też naukowa ciekawość: 
chciała lepiej poznać zainteresowania badawcze 

TERaZ 
ISTnIEjEMY 
nIE TYLkO 
na PaPIERZE

DZIękI WIZYCIE 
PRZYGOTOWaWCZEj 
MaRII aLEkSanDROvICH 
akaDEMIa POMORSka 
W SŁuPSku naWIąZaŁa 
STaŁą WSPóŁPRaCę Z Uit  
– the arctic University of 
norway. jEj PERSPEkTYWY 
WYDają SIę BaRDZO 
OBIECująCE!

Ciąg dalszy nastąpił

kolegów z Norwegii, poszerzyć współpracę nauko-
wą, wymianę dobrych praktyk, guest lecturing oraz 
job shadowing 

WSZYSCY ZYSkują
Podstawowym celem projektu było stworzenie wa-
runków do realizacji międzynarodowego projek-
tu badawczego, nad którym uczestniczka pracuje 
wspólnie z dr  Piotrem Próchniakiem  Ciąg dalszy 
kontaktów między uczelniami wskazuje, że są na to 
realne szanse, a przede wszystkim chęć rozwijania 
i pogłębiania współpracy 

Zyskują na tym wszyscy: studenci Akademii Pomor-
skiej biorą udział w wyjazdach do Norwegii (3-6 
miesięcy) i uczestniczą w intensywnych kursach ję-
zykowych  Wyniki wspólnych badań stają się częś-
cią programu studiów  Realizacja projektu sprzyja 
także rozwojowi naukowemu pracowników AP 
i UIT, co przyczyni się do uzyskania przez nich awan-
su zawodowego  Wśród pracowników naukowych 
norweskiej uczelni zdecydowanie wzrosło zainte-
resowanie możliwością wyjazdu do Polski i wspól-

Teraz istniejemy dla naszych partnerów 
nie tylko na papierze, a władze obu uczelni 
aktywnie wspierają nasze działania.

naukI 
PEDaGOGICZnE, 
PSYCHOLOGIa
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nego przygotowania grantu Mobilność Studentów 
i Pracowników Uczelni  Po zdobyciu tego grantu Nor-
wegowie zaproponowali zorganizowanie wspólne-
go seminarium naukowego w marcu 2016 r 

WSPóLnE PRZEDSIęWZIęCIa
Współpraca z norweskim uniwersytetem jest bardzo 
dobrze odbierana na Akademii Pomorskiej  Pracow-
nicy naukowi gratulowali dr Aleksandrovich sukce-
su oraz proponowali pomoc w opracowaniu projek-
tu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Z jej 
obserwacji wynika też, że kadra jest teraz bardziej 
zainteresowana przygotowywaniem wspólnych 
publikacji, wydarzeń naukowych oraz wzbogace-

niem programów nauczania o nowe, interesujące 
aspekty związane z Norwegią 

Można oczekiwać, że długoterminowym efektem 
projektu będzie rozwój i podniesienie kwalifikacji 
kadry naukowej obu uczelni, wymiana dobrych prak-
tyk i rozszerzenie oferty dydaktycznej o nowe kursy 
i specjalności dostosowane do potrzeb rynkowych  

– Planujemy rozwijać nasze wspólne naukowe zainte-
resowania w ramach nowych projektów badawczych, 
wspólnych publikacji oraz guest lecturing – mówi dr 
Aleksandrovich  – Nie wykluczamy też naszego udzia-
łu w nowych programach organizowanych przez FRSE.

Mobilność Studentów i Pracowników 
Uczelni
FSS/2015/MOB/W/0034

Okres realizacji projektu:
1 sierpnia 2015 r  – 30 września 2016 r  

Wysokość dofinansowania FSS:
19 642,57 Euro / 83 166,66 PLN

Instytucja koordynująca projekt:
Akademia Pomorska w Słupsku

Instytucja partnerska:
UIT The Arctic University of Norway, 
Campus Alta

Można oczekiwać, że długoterminowym efektem 
projektu będzie rozwój i podniesienie kwalifikacji 
kadry naukowej obu uczelni



jak uCZY 
SZkOŁa na 
MaŁEj WYSPIE

Marzena Głazunow jest nauczycielką dyplomowaną 
języka angielskiego i plastyki w Gimnazjum nr 2 im  
Karpatczyków w Nysie  Jej szkoła, w której uczy się 
około 400 uczniów, działa w otoczeniu trzech du-
żych osiedli  Gimnazjum stale współpracuje ze spo-
łecznością lokalną i podejmuje działania na jej rzecz 

Szkoła w Fedje, którą nauczycielka odwiedziła 
w  ramach wizyty przygotowawczej, funkcjonuje 
w zupełnie innych warunkach: mieści się na nie-
wielkiej wyspie, uczęszcza do niej zaledwie 90 
uczniów, wśród których są zarówno 6-latkowie, 
jak i 16-latkowie  

Celem wizyty było omówienie współpracy między 
placówkami w Nysie i Fedje w ramach realizacji przy-
szłych projektów edukacyjnych  Miała ona również 

umożliwić wzajemne poznanie się i naukę wspólne-
go działania poprzez tworzenie partnerstwa 

Marzena Głazunow uczestniczyła w lekcjach i ob-
serwowała życie norweskiej szkoły  Zaskoczył ją 
poziom wyposażenia małej placówki położonej 
na niewielkiej wyspie: laptopy dla wszystkich ucz-
niów, kserokopiarki i drukarki, rzutniki i tablice 
multimedialne w każdej klasie, swobodny dostęp 
do wszystkich materiałów dydaktycznych, bezpłat-
ne podręczniki, zeszyty i inne przybory szkolne  Ale 
powodów do zdumienia było więcej, bo w norwe-
skiej szkole zupełnie inaczej niż u nas wyglądają 
kwestie dyscypliny i relacji nauczyciel – uczeń  

– Nieskrępowane przemieszczanie się uczniów w cza-
sie lekcji, wychodzenie poza klasę, duża swoboda 

DWIE BaRDZO RóżnE SZkOŁY naWIąZaŁY 
WSPóŁPRaCę DZIękI WIZYCIE PRZYGOTOWaWCZEj 
MaRZEnY GŁaZunOW Z GIMnaZjuM nR 2 
W nYSIE W PLaCóWCE W nORWESkIM FEDjE. 
W PRZYSZŁOŚCI Ta WSPóŁPRaCa ZaOWOCujE 
WSPóLnYMI PROjEkTaMI. 

Podczas wyjazdu mogłam obserwować codzienne życie 
naszych gospodarzy, poznać ich zwyczaje, kuchnię.

MArZENA 
GŁAZUNOW 
jest nauczycielką 
dyplomowaną 
języka angielskiego 
i plastyki z 17- letnim 
stażem. Obecnie 
pracuje w Gimnazjum 
nr 2 w Nysie. Jako 
nauczyciela interesuje ją 
poszerzanie horyzontów 
i rozwijanie motywacji  
uczniów do nauki 
języka angielskiego 
poprzez możliwość 
kontaktów i współpracy 
międzynarodowej.
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Marzena Głazunow, Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków 
w Nysie
FSS/2013/R2/PV/W/0054

Wizyta realizowana w okresie:
20-24 maja 2014 r 

Dofinansowanie:
1250 Euro

Instytucja przyjmująca:
Fedje Primary and Secondary 
School 

naukI 
PEDaGOGICZnE, 
PSYCHOLOGIa

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



Szkoła w Fedje jest placówką publiczną, położoną 
na niewielkiej wyspie w zachodniej części Norwegii. 
Uczęszczają do niej uczniowie w wieku od 6 do 16 
lat. Placówka posiada dobrą bazę lokalową i dydak
tyczną. Uczy się w niej 90 uczniów, a pracuje około 
20 nauczycieli. Wszyscy uczniowie są mieszkańcami 
wyspy.

w zachowaniu, zwracanie się do nauczycieli po imie-
niu, chodzenie po szkole w skarpetkach – wymienia  
Dostrzegła jednak, że podejście do nauczania ję-
zyków obcych jest w Fedje bardzo tradycyjne  Przy 
okazji przekonała się, że także norwescy nauczycie-
le narzekają na nadmiar dodatkowej pracy, szcze-
gólnie biurokratycznej (pisanie sprawozdań, wypeł-
nianie różnych dokumentów itp ) 

Dzięki wizycie został nawiązany kontakt między 
obiema szkołami, podpisano deklarację współ-
pracy w ramach realizacji przyszłych projektów 
edukacyjnych  Długoterminowe rezultaty wyjaz-

du to niewątpliwie poznanie nowych rozwiązań 
organizacyjnych i technicznych, wymiana do-
świadczeń i pomysłów oraz szansa na zweryfiko-
wanie swoich umiejętności w kontaktach z part-
nerem zagranicznym 

Natomiast dodatkową, niezaplanowaną korzyścią 
była możliwość obserwacji lekcji języka angielskie-
go i wymiana doświadczeń z nauczycielką tego ję-
zyka w Fedje  – Dla mnie jako anglistki to spotkanie 
było ważne, bo dało mi inspirację i pomysły do za-
stosowania na moich lekcjach – podkreśla Marzena 
Głazunow  

Na wyspie Fedje duże wrażenie robiła bliskość przyrody, 
jelenie i sarny podchodzące pod domy, krajobraz pełen 
mniejszych i większych wysepek oraz wszechobecna woda.
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Fot. Lech Głazunow

Fot. Lech Głazunow



ETYka 
ZRóWnOWażOnEGO 
ROZWOju

Akademia Pedagogiki Specjalnej im  Marii Grzego-
rzewskiej zamierza w przyszłości aspirować do roli 
głównego krajowego i europejskiego centrum wy-
miany myśli oraz idei w zakresie nowoczesnej pe-
dagogiki, pedagogiki specjalnej oraz nauk społecz-
nych  Nie da się tego osiągnąć bez intensywnych 
kontaktów międzynarodowych, współpracy nau-
kowej i wydawniczej  I właśnie temu celowi służyła 
wizyta przygotowawcza, jaką złożył na uczelni dr 
Cheikh Mbacke Gueye, wykładowca International 
Academy of Philosophy w Liechtensteinie  

– Najważniejszą korzyścią z wizyty było dokładne za-
poznanie się z APS, nawiązanie kontaktów z pracow-
nikami naukowymi tej uczelni, spotkania ze studen-
tami – mówi dr Cheikh Mbacke Gueye 

Uczestnik poznał koncepcję nowego czasopisma 
„Studies in Global Ethics and Global Education”, 
które podejmuje zagadnienia globalnych proble-
mów i zagrożeń współczesności  Zasadnicze rysy 
linii programowej pisma wyznaczają dwa zawarte 
w tytule hasła: etyka globalnej odpowiedzialności 
oraz edukacja globalna  

– To pozwoliło mi włączyć się w działalność wydaw-
niczą od samego początku – podkreśla wykładowca. 
– Bez pobytu na APS nie byłoby to możliwe 

I tak, już w pierwszym numerze „Studies in Glo-
bal Ethics and Global Education” ukazał się tekst 
Cheikha Mbacke Gueye pt  „Prejudices: An Investi-
gation Into Barriers of Humanity”, w którym prze-

akaDEMIa PEDaGOGIkI SPECjaLnEj IM. MaRII 
GRZEGORZEWSkIEj I InTERnaTIOnaL aCaDEMY  
OF PHILOSOPHY Z LIECHTEnSTEInu naWIąZaŁY 
STaŁą WSPóŁPRaCę MIęDZY InnYMI DZIękI 
WIZYCIE DR. CHEIkHa MBaCkE GuEYE na 
WaRSZaWSkIEj uCZELnI. 
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Dość dobrze znam już polskie środowisko naukowe, 
co z pewnością ułatwi nam współpracę.

naukI 
PEDaGOGICZnE, 
PSYCHOLOGIa

Cheikh Mbacke Gueye, International 
Academy of Philosophy w Liechtensteinie
FSS/2013/R2/PV/EN/W/0002

Wizyta realizowana w okresie:
6-11 kwietnia 2014 r 

Dofinansowanie:
1750 Euro

Instytucja przyjmująca:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im  
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Dr CHEIkH MBACkE GUEYE 
jest adiunktem w Internatio
nal Academy of Philosophy 
w Liechtensteinie – pierwszej 
szkole wyższej w księstwie, 
założonej w roku 1986. Prowadzi 
tam działalność dydaktyczną 
i naukową. Obszar jego zaintere
sowań badawczych to: filozofia 
społeczna i polityczna, filozofia 
starożytna, etyka i antropologia 
filozoficzna. Jest autorem dwóch 
monografii, trzech książek i licz
nych artykułów w czasopismach 
oraz rozdziałów w książkach. 

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów
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Fot. Mikael Lundgren (CC BY-ND 2.0)

Pięć dni wizyty przygotowawczej minęło 
błyskawicznie, ale jej efekty są widoczne.

konuje on, że w dobie globalizacji naszym obo-
wiązkiem jest walka z uprzedzeniami i podziałami 
typu „my” i „inni”, po to by budować zrównoważo-
ne i pokojowo żyjące społeczeństwa  

Wizyta Cheikha Mbacke Gueye pozwoliła także usta-
lić zasady wymiany studentów i pracowników nauko-
wych między Akademią Pedagogiki Specjalnej a In-
ternational Academy of Philosophy w Liechtensteinie 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grze-
gorzewskiej w Warszawie jest najstarszą uczelnią 
o profilu pedagogicznym w Polsce, założoną w 1922 r. 
Obecnie na dwóch wydziałach APS w ramach sześ
ciu kierunków studiuje ponad 7000 studentów na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelnia 
prowadzi także wiele studiów kwalifikacyjnych i po
dyplomowych. W ramach programu Erasmus+ APS 
utrzymuje kontakty z 20 uczelniami zagranicznymi. 
Misją APS, zgodnie z przesłaniem jej patronki (Nie 
ma kaleki – jest człowiek), jest przygotowanie peda
gogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz 
osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności 
w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich 
praw.

Fot. Weronika Skaczkowska



WSPaRCIE 
DLa POLSkIEj 
SZkOŁY 
W STavanGER

Wizyta w Polskiej Katolickiej Szkole Sobotniej  
w Stavanger umożliwiła prof  Kudybie zebranie 
informacji o problemach dydaktycznych i poza-
dydaktycznych w nauczaniu języka polskiego za 
granicą  Pobyt pozwolił także na dokładne rozpo-
znanie potrzeb szkoły w Stavanger i refleksję nad 
możliwością wspierania jej rozwoju 

– Poznałem całą dokumentację placówki, uczest-
niczyłem w zajęciach, rozmawiałem z dyrektorem 
i  nauczycielami – wspomina uczestnik  – Byłem 
pod wrażeniem znakomitej pracy dyrektora szko-

ły Antoniego Czajkowskiego. Zaskoczył mnie także 
wysoki poziom współpracy placówki z lokalnym sa-
morządem. 

Wyjazd miał na celu dyskusję na temat statusu 
i działania szkół polonijnych za granicą, ich sukce-
sów i trudności oraz możliwości wspierania rozwo-
ju edukacyjnej oferty szkoły w Stavanger przez Uni-
wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  Będą 
to działania wielokierunkowe: m in  do Norwegii 
pojadą studenci-wolontariusze z UKSW, uczel-
nia przekaże też placówce pomoce dydaktyczne 

PROFESOR WOjCIECH kuDYBa 
Z unIWERSYTETu kaRDYnaŁa STEFana 
WYSZYńSkIEGO Z PODZIWEM WYPOWIaDa 
SIę O PRaCY POLSkIEj kaTOLICkIEj SZkOŁY 
SOBOTnIEj W STavanGER. WaRSZaWSka 
uCZELnIa BęDZIE WSPIERać ROZWój OFERTY 
EDukaCYjnEj TEj PLaCóWkI, ZaPROPOnujE  
TakżE SZkOLEnIa DLa nauCZYCIELI. 

Gdyby nie wizyta przygotowawcza, nic nie wiedziałbym 
o tak dobrej szkole polskiej poza granicami kraju.

Dr HAB. WOJCIECH kUDYBA 
jest profesorem Uniwersytetu 
kardynała Stefana Wyszyńskie
go. Zajmuje się współczesną 
literaturą polską. Jego zaintere
sowania naukowe koncentrują 
się wokół twórczości Cypriana 
kamila Norwida, poezji współ
czesnej, problemu: duchowość 
a literatura. Współpracownik 
komisji Języka religijnego PAN, 
członek Towarzystwa Naukowe
go kUL i gremium partnerskiego 
kAAD.
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Wojciech Kudyba, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie
FSS/2013/R2/PV/W/0117

Wizyta realizowana w okresie:
5-8 czerwca 2014 r 

Dofinansowanie:
1000 Euro

Instytucja przyjmująca:
Polish Catholic Saturday 
School in Stavanger

naukI 
PEDaGOGICZnE, 
PSYCHOLOGIa

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



Polish Catholic Saturday School in Stavanger (Polska ka
tolicka Szkoła Sobotnia w Stavanger) jest szkołą prywatną 
współpracującą z lokalnym samorządem.

vanger dzięki wykorzystaniu pomocy dydaktycz-
nych i metodycznych ze strony glottodydaktyków  
z UKSW  

– Korzyści instytucjonalne są oczywiste: glottody-
daktyka UKSW i szkoła polska w Stavanger poszerzy-
ły wiedzę o swych mocnych i słabych stronach oraz 
o  możliwościach współpracy – mówi prof  Kudyba  
– Z zawodowego punktu widzenia – poznałem specy-
fikę pracy szkoły w Stavanger. Poszerzyłem też swoją 
prywatną bazę danych o szkołach polskich za granicą.

W przyszłości być może Uniwersytet Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego zajmie się tworzeniem wirtual-
nej bazy danych o szkołach polskich funkcjonują-
cych poza granicami kraju 

Dzięki szkoleniom wzrośnie jakość kształcenia w szkole 
w Stavanger, a studenci-wolontariusze z UKSW zdobędą 
unikatowe doświadczenie. 
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Fot. Bruce Tuten (CC BY 2.0) 

służące do nauczania języka polskiego  Celem 
rozmów było również zaproszenie uczniów oraz 
nauczycieli szkoły do współpracy z UKSW i uczest-
nictwa w działaniach dla cudzoziemców, prowadzo-
nych w Instytucie Filologii Polskiej  

Rezultatem wyjazdu stał się plan szkolenia, jakie 
pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego zaoferują szkole w Stavanger  Ale wy-
mierne korzyści odniesie także polska uczelnia  
Opracowano raport o podniesieniu jakości kształ-
cenia na specjalizacji glottodydaktycznej w UKSW 
dzięki szerszemu uwzględnieniu problemów wy-
stępujących w szkołach języka polskiego za granicą  
Natomiast u norweskiego partnera powstał raport  
o podniesieniu jakości kształcenia w szkole w Sta-



MąDRZE WSPIERać 
STuDEnTóW 
ZaGRanICZnYCH

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) jest 
największą uczelnią medyczną w Polsce  Na 11 kie-
runkach kształci się tu 9000 studentów, w tym bli-
sko 600 obcokrajowców  Znaczną grupę stanowią 
wśród nich studenci z Norwegii  

Wizyta przygotowawcza dr Magdaleny Łazare-
wicz miała umożliwić zapoznanie się z praktykami 
nastawionymi na adaptację kulturową i wsparcie 
psychospołeczne studentów zagranicznych, sto-
sowanymi w Norwegian University of Science and 
Technology  Współpraca WUM z tym partnerem 
trwa od roku 2006 roku, dotyczyła jednak innych 
zagadnień  Wyjazd dr Łazarewicz pozwolił na do-
pracowanie, wspólne z przedstawicielami NTNU, 
propozycji projektowej do działania Rozwój Pol-
skich Uczelni  

Ze względu na problemy, z jakimi zmagają się stu-
denci-obcokrajowcy, stworzenie dla nich całościo-
wego programu adaptacji kulturowej i wsparcia 
psychospołecznego, a co za tym idzie – poprawa 
jakości życia oraz ich funkcjonowania na uczelni 
i w społeczności lokalnej – jest ważnym celem War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego   

– Bezpośrednie rozmowy ze specjalistami w danej 
dziedzinie są niezastąpione. Spotkania z 14 takimi 
osobami – a tyle udało mi się odbyć podczas wizyty 
– pozostawiają głowę pełną informacji i pomysłów – 
podkreśla dr Łazarewicz 

Wymiana doświadczeń i wiedza ekspercka norwe-
skiego partnera pomogą zbudować i wdrożyć kom-
pleksowy program wsparcia psychologicznego 

WYMIana DOŚWIaDCZEń ZWIąZanYCH Z aDaPTaCją 
STuDEnTóW ZaGRanICZnYCH BYŁa TEMaTEM PRZEWODnIM 
WIZYTY DR MaGDaLEnY ŁaZaREWICZ Z WaRSZaWSkIEGO 
unIWERSYTETu MEDYCZnEGO W nORWEGIan unIvERSITY 
OF SCIEnCE anD TECHnOLOGY W TROnDHEIM.

Trondheim i jego środowisko akademickie to wspaniałe 
miejsce zarówno do pracy, jak i do życia.
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Magdalena Łazarewicz, Uniwersytet 
Medyczny w Warszawie
FSS/2013/R2/PV/W/0033

Wizyta realizowana w okresie:
30 marca – 5 kwietnia 2014 r 

Dofinansowanie:
1750 Euro

Instytucja przyjmująca:
Lillehammer University The Norwegian 
University of Science and Technology

naukI 
PEDaGOGICZnE, 
PSYCHOLOGIa

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



i społecznego dla studentów zagranicznych  Pro-
gram ten będzie stale rozwijany przez WUM, także 
po zakończeniu projektu  Z pewnością wdrożenie 
projektu poprawi warunki studiowania na uczelni 
i zwiększy jej atrakcyjność dla najlepszych kandyda-
tów z zagranicy 

– Poznałam wiele ciekawych i pełnych entuzjazmu 
osób, miałam okazję pracować z nimi – mówi uczest-
niczka  – Wizyta zainspirowała mnie do wyczerpują-
cej pracy nad wnioskiem do konkursu Rozwój Polskich 
Uczelni oraz do złożenia kolejnego wniosku w sprawie 
wizyty przygotowawczej.

Poznanie 
zupełnie innej 
perspektywy 
patrzenia na 
problemy jest 

niezwykle 
inspirujące.

Dr MAGDALENA ŁAZArEWICZ jest 
psychologiem, od 2006 r. pracuje w Zakła
dzie Psychologii Medycznej Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Jest koordyna
torem pracy Poradni Psychologicznej dla 
Studentów English Division. Pracuje również 
w Szpitalu im. prof. W. Orłowskiego. Jest 
autorką publikacji m.in. na temat komuni
kacji interpersonalnej pomiędzy pracow
nikami służby zdrowia i osobami w stanie 
terminalnym, stresu doświadczanego przez 
rodzinnych opiekunów osób cierpiących na 
chorobę Alzheimera, jakości życia pacjentów 
kardiologicznych. Obszar jej zainteresowań 
zawodowych to problematyka psychogeria
tryczna. Od 2006 r. współpracuje z Norwegian 
University of Science and Technology w Tron
dheim w ramach research Centre for Health 
Promotion and resources HiST/NTNU. Swoją 
pracę doktorską pisała pod opieką profesora 
Geira Arilda Espnesa z NTNU.

Norwegian university of Science and technology 
(Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii, NTNU) 
w Trondheim, powstały w 1996 r., realizuje hasło Wiedza 
dla lepszego świata. Uczelnia specjalizuje się w techno
logii i naukach przyrodniczych, oferuje również studia 
na kierunkach humanistycznych, społecznych, ekono
micznych i artystycznych. Posiada siedem wydziałów 
(Architektury i Sztuk Pięknych, Budownictwa i Inżynie
rii, Informatyki, Matematyki i Elektroniki, Medyczny, 
Nauk Przyrodniczych i Technologii, Socjologii i Marke
tingu oraz Sztuki), na których kształci się około 23 000 
studentów nauczanych przez kadrę liczącą 2500 osób. 
Studenci i pracownicy naukowi uczelni mogą korzystać 
z blisko 300 umów badawczych i programów wymiany 
z instytucjami na całym świecie.
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Fot. NTNU SVT/Lena Knutli (CC BY-NC-ND 2.0) 

Fot. NTNU SVT/Lena Knutli (CC BY-NC-ND 2.0)
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Adaptacja kulturowa, integracja i wsparcie psycho-
społeczne dla studentów zagranicznych to projekt, 
który rozpoczął się od wizyty przygotowawczej 
Magdaleny Łazarewicz na Norweskim Uniwersyte-
cie Nauki i Technologii (NTNU)  

LEPSZa InTEGRaCja = LEPSZE WYnIkI
Choć w Polsce z roku na rok przybywa studentów za-
granicznych, wciąż brakuje wsparcia psychospołecz-
nego studiujących u nas cudzoziemców i wyraźny 
jest niedostatek kompetencji kulturowych polskich 
studentów i pracowników uczelni  Ma to znaczący 
wpływ na akademickie osiągnięcia studentów z za-
granicy  Dlatego najważniejszym celem projektu jest 
stworzenie kompleksowego programu ułatwiające-
go studentom zagranicznym szybką integrację ze 
społecznością lokalną i akademicką oraz wspierające-
go ich w zmaganiach z wyzwaniami wynikającymi ze 
studiowania w obcym kraju  Uruchomienie komplek-
sowego programu adaptacji kulturowej i wsparcia 
psychospołecznego pozwoli na poprawę dobrostanu 
studentów, jakości ich życia i funkcjonowania zarów-
no na uczelni, jak i w społeczności lokalnej 

W ramach projektu przeprowadzono dokładną 
analizę potrzeb i najlepszych praktyk w zakresie 
wsparcia psychospołecznego, co stanowi podstawę 
metod zapobiegania problemom psychologicznym 

aDaPTaCja 
kuLTuROWa 
STuDEnTóW 
ZaGRanICZ-
nYCH

CORaZ WIękSZE 
uMIęDZYnaRODOWIEnIE uCZELnI, 
ZRóżnICOWanIE POPuLaCjI 
STuDEnTóW, a TakżE MODEL 
nauCZanIa SkOnCEnTROWanEGO 
na STuDEnCIE STaWIają PRZED 
POLSkIMI SZkOŁaMI WYżSZYMI 
nOWE WYZWanIa. aBY IM SPROSTać, 
WaRSZaWSkI unIWERSYTET 
MEDYCZnY BęDZIE kORZYSTać 
Z EkSPERCkIEj WIEDZY PRaCOWnIkóW 
nORWESkIEGO unIWERSYTETu naukI 
I TECHnOLOGII W TROnDHEIM.

Ciąg dalszy nastąpił

(program e-learningowy i profesjonalne dni adap-
tacyjne podnoszące poziom kontroli i poczucie bez-
pieczeństwa), metod promocji integracji studentów 
(poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury) 
oraz metod udzielania wsparcia studentom wyma-
gającym specjalistycznej pomocy (rozwój poradni 
dla studentów zagranicznych, łatwo dostępne pro-
fesjonalne materiały samopomocowe) 

WYkORZYSTać najLEPSZE  
DOŚWIaDCZEnIa
Realizacja projektu Adaptacja kulturowa, integracja 
i wsparcie psychospołeczne dla studentów zagranicz-
nych pozwoli na analizę potrzeb i dobrych praktyk  
w zakresie wsparcia psychospołecznego na czoło-
wych światowych uczelniach i zbudowanie kom-
pleksowego programu wsparcia: od momentu 
akceptacji przez uczelnię, przez pomoc w odnale-
zieniu się w  nowych warunkach po przyjeździe, po 
profesjonalne wsparcie w sytuacjach kryzysowych  
w czasie pobytu w obcym kraju  Projekt umożli-
wi także podniesienie kompetencji kadry WUM 
w zakresie rozumienia różnic międzykulturowych 
i  udzielania wsparcia studentom zagranicznym  
Przyczyni się zarazem do budowania lepiej zinte-
growanej międzykulturowej i międzynarodowej 
społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego 

naukI 
PEDaGOGICZnE, 
PSYCHOLOGIa
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EkSPERCI I… STuDEnCI
W projekcie zaplanowano współpracę opartą o mo-
del ekspercki  WUM jest instytucją odpowiedzialną 
za realizację i rozliczenia przedsięwzięcia  Zarządza 
projektem na bieżąco, dokonując ustaleń z eksper-
tami z Norwegii  Do głównych ich zadań należą: do-
starczanie wiedzy eksperckiej w zakresie wsparcia 
studentów zagranicznych i integracji (udział w dys-
kusjach, prezentacje w czasie spotkań), opiniowanie 
sporządzonych raportów, konsultowanie planowa-
nych interwencji i scenariuszy e-learningu, ewa-
luacja rezultatów projektu  Eksperci są na bieżąco 
informowani o postępach prac, pozostają w stałym 
kontakcie mailowym z koordynatorem projektu  
Wszystkie uzyskane w przedsięwzięciu materiały zo-
staną udostępnione do stałego użytku ekspertów 

W prace nad projektem zaangażowani są nie tylko 
pracownicy uczelni, ale także liczni studenci zagra-
niczni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

Mocno zaznaczyli oni swoją obecność na spotka-
niu kick-off i śledzą postępy prac  Studenci sami 
zdecydowali o stylu wizualizacji projektu i chętnie 
biorą udział w przeprowadzanych dodatkowo an-
kietach, dotyczących na przykład najważniejszych, 
ich zdaniem, tematów do poruszenia w samopo-
mocowych programach e-learningowych, jakie 
będą dostępne na stronach internetowych Porad-
ni Psychologicznej dla Studentów Zagranicznych 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  Wśród 
zagadnień najważniejszych do opracowania wska-
zali: radzenie sobie z  lękiem i stresem, zarządzanie 
czasem oraz depresję 

W przyszłości projekt Adaptacja kulturowa, integra-
cja i wsparcie psychospołeczne dla studentów zagra-
nicznych z pewnością przyczyni się do wzrostu zain-
teresowania studentów zagranicznych studiami na 
WUM, a także będzie służyć podnoszeniu renomy 
uczelni w środowisku międzynarodowym 

Adaptacja kulturowa, integracja 
i wsparcie psychospołeczne dla 
studentów zagranicznych
FSS/2014/HEI/W/0111

Okres realizacji projektu:
1 stycznia 2015 r  – 31 maja 2016 r 

Wysokość dofinansowania FSS:
224 612,60 Euro / 938 409,00 PLN

Instytucja koordynująca projekt:
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Instytucja partnerska:
Norweski Uniwersytet Nauki 
i Technologii (NTNU) w Trondheim

Studenci sami zdecydowali o stylu 
wizualizacji projektu i chętnie biorą udział 
w przeprowadzanych dodatkowych ankietach



BEZPOŚREDnICH 
kOnTakTóW 
nIE SPOSóB 
PRZECEnIć

Jak mówi, podczas pięciodniowego pobytu w Pol-
sce spotkała wielu interesujących ludzi: profeso-
rów, artystów, studentów UAP  Obejrzała ich prace  
i dowiedziała się, jakie są ich artystyczne plany, 
priorytety, ideały  

– Większość informacji o Uniwersytecie Artystycznym 
w Poznaniu i jego pracownikach oraz studentach jest 
dostępna na stronach internetowych, ale po polsku 
– mówi  – Bezpośredni kontakt jest zatem niezwykle 
ważny i nie da się przecenić jego wartości.

Eva Løveid Mølster pracuje w „młodej” norweskiej 
uczelni, która poszukuje bardziej doświadczonych 
partnerów do wspólnych projektów  Stąd wzajemne 

wizyty, najpierw przedstawiciela UAP w Oslo, a  po-
tem – Evy Løveid Mølster w Poznaniu  Uczestnicz-
ka zwiedziła kilka wydziałów UAP, spotkała się z ich 
pracownikami i studentami, odbyła także rozmowy 
w Biurze Współpracy z Zagranicą poznańskiej uczelni, 
bardzo owocne w kontekście planowanej intensyw-
nej wymiany studentów i wykładowców między pol-
skim i norweskim partnerem  Poznała UAP od strony 
nauczania, organizacji zajęć, mogła też zorientować 
się, jak w praktyce wygląda relacja pomiędzy formal-
nymi planami kształcenia a ich realnymi rezultatami  

– Byłam zaskoczona, że codzienne problemy, z który-
mi musimy się mierzyć, są identyczne na obu uczel-
niach – przyznaje  

Eva LøvEID MøLSTER Z WESTERDaLS unIvERSITY 
COLLEGE W OSLO BYŁa W POLSCE PO RaZ 
PIERWSZY. DZIękI naWIąZanIu WSPóŁPRaCY 
MIęDZY jEj uCZELnIą a unIWERSYTETEM 
aRTYSTYCZnYM W POZnanIu Ma SZanSę 
ODWIEDZać naSZ kRaj CZęŚCIEj.

Obejrzałam prace studentów i pracowników UAP, 
a także spektakl teatralny grany po polsku.

EVA LøVEID MøLSTEr jest 
filozofem, koordynatorką 
programów w Oslo National 
Academy of the Arts. W czasie 
wizyty była zatrudniona w NISS 
University College, Department 
of Visual Art. W roku 2014 NISS 
University College zostało 
przekształcone w Westerdals 
University College. 
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Eva Løveid Mølster, Westerdals
University College w Oslo
FSS/2013/PV/EN/W/0019

Wizyta realizowana w okresie:
20-24 maja 2013 r 

Dofinansowanie:
1750 Euro

Instytucja przyjmująca:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

SZTuka

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – szkoła wyższa 
z 90-letnią tradycją – jest największą uczelnią artystyczną 
w Polsce. Studiuje tu obecnie, na różnych rodzajach studiów, 
ponad 1400 osób. Uczelnia współpracuje z wieloma szkołami 
artystycznymi na całym świecie, a studia prowadzone są rów
nież w języku angielskim. UAP ma osiem wydziałów: Grafiki 
i komunikacji Wizualnej, Animacji, Malarstwa, rzeźby i Dzia
łań Przestrzennych, Architektury i Wzornictwa, Architektury 
Wnętrz i Scenografii, Edukacji Artystycznej oraz Wydział ko
munikacji Multimedialnej, na których można się kształcić na 
trzynastu kierunkach i w osiemnastu specjalnościach.

Po powrocie z Poznania spisała wnioski z wizyty 
i przedstawiła je na swojej macierzystej uczelni, tak-
że podczas kilku spotkań informacyjnych  Zebrane 
na UAP doświadczenia umożliwiły rozpoczęcie dys-
kusji na temat rozwoju międzynarodowej współpra-
cy norweskiej uczelni 

– Wizyta zainspirowała mnie do tego, żeby zachęcać 
kolegów i studentów do podejmowania nowych wy-
zwań związanych ze współpracą międzynarodową – 
mówi Eva Løveid Mølster  

Nigdy wcześniej nie byłam w Polsce, dlatego 
wizyta przygotowawcza była dla mnie niezwykle 
inspirującym doświadczeniem.
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Fot. Mariusz Ciszewski (CC BY-ND 2.0)

Fot. Tomasz Hejna LAGOMphoto



MuZYka TO 
unIWERSaLnY 
jęZYk

Współpraca dr hab  Ewy Murawskiej, prowadzącej 
klasę fletu na Wydziale Instrumentalnym Akademii 
Muzycznej w Poznaniu, z krajami nordyckimi sięga 
roku 2003  Na początku dzięki własnym staraniom, 
a później dzięki m in  programowi FSS, udało jej się 
zrealizować wiele projektów współpracy między 
Polską, Islandią i Norwegią  

– Zawsze szukam okazji do podróży na Islandię czy do 
Norwegii, ponieważ dzięki tak długotrwałej i owocnej 
współpracy czuję się bardzo związana z tymi społecz-
nościami i kulturami – podkreśla 

Przez pięć dni uczestniczka spotykała się z norweski-
mi artystami, naukowcami oraz animatorami kultury 
i edukacji artystycznej  Dzięki temu osiągnęła kolejny 
stopień zaawansowania znajomości kultury, społe-
czeństwa i języka norweskiego, co jest pięknym połą-
czeniem jej poszukiwań artystycznych i zainteresowań 

Jednym z założeń wizyty było nawiązanie stałej 
współpracy między uczelniami: Akademią Muzycz-
ną w Poznaniu i Uniwersytetem Agder  Polska i nor-
weska uczelnia ustaliły strategię działań na kilka na-
stępnych lat  Udało się też stworzyć plany wspólnych 

PIęć PRaCOWITYCH, WYPEŁnIOnYCH SPOTkanIaMI 
DnI WIZYTY PRZYGOTOWaWCZEj DR HaB. EWY 
MuRaWSkIEj Z akaDEMII MuZYCZnEj W POZnanIu 
na unIWERSYTECIE aGDER WYSTaRCZYŁO 
ZaRóWnO DO naWIąZanIa nOWEj, jak 
I PODTRZYManIa DOTYCHCZaSOWEj WSPóŁPRaCY 
uCZELnI. PRZY OkaZjI POWSTaŁ nOWY uTWóR: 
„FOLk-DuO FOR TWO FLuTES”.

W Norwegii i Islandii zaskakuje mnie dynamika 
rozwoju edukacji kulturalnej, czego przykładem jest 

choćby imponująca infrastruktura obiektów kultury.
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Ewa Murawska,  Wydział Instrumentalny Akademii 
Muzycznej w Poznaniu
FSS/2013/R2/PV/W/0009

Wizyta realizowana w okresie:
2-9 maja 2014 r 

Dofinansowanie:
1250 Euro

Instytucja przyjmująca:
University of Agder 

SZTuka

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



działań w dziedzinie edukacji, nauki i sztuki między 
artystami i instytucjami z Polski oraz Norwegii 

– Nie jest trudno rozpocząć współpracę między insty-
tucjami czy poszczególnymi jednostkami, znacznie 
trudniej kontynuować ją z sukcesami przez dłuższy 
czas – mówi dr hab  Ewa Murawska  – Wymaga to 
bowiem od obu stron przede wszystkim zaufania.  
A dalej: zaangażowania, szacunku dla drugiej strony  
i wciąż na nowo rozwijanej kreatywności.

Z pewnością bardzo ważnym elementem pro-
gramu były spotkania nie tylko z wykonawca-

mi muzyki klasycznej i jazzowej, lecz także z jej 
twórcami: kompozytorami, autorami i aranżera-
mi  Powstały plany zainicjowania trwałej współ-
pracy na linii: twórca – odtwórca, co docelowo 
ma pomóc w powstaniu nowej literatury mu-
zycznej 

Nieplanowanym rezultatem pobytu dr hab  Ewy 
Murawskiej na Uniwersytecie Agder okazało się po-
wstanie nowego utworu muzycznego „Folk-duo for 
two flutes”, dedykowanego jej i norweskiemu pra-
cownikowi akademickiemu odpowiedzialnemu za 
przebieg wizyty 

Dr HAB. EWA 
MUrAWSkA jest 
pracownikiem dydaktyczno-
naukowym Akademii 
Muzycznej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Poznaniu. 
W roku 2006 obroniła 
doktorat, a w roku 2011 
otrzymała stopień naukowy 
doktora habilitowanego. 
Dysertację doktorską 
poświęciła w całości roli fletu 
w twórczości kompozytorów 
nordyckich. Prowadzi 
jedną z trzech klas fletu 
działających na Wydziale 
Instrumentalnym Akademii 
w katedrze Instrumentów 
Dętych i Akordeonu. 

university of Agder (Uniwersytet Agder) powstał w 1994 r. z po
łączenia sześciu szkół wyższych, a jego tradycja akademicka sięga 
roku 1839. Jest jednym z najważniejszych uniwersytetów w Nor
wegii. Uczelnia ma kampusy w miastach kristiansand (gdzie prze
bywała uczestniczka) i Grimstad. Ma pięć wydziałów i oferuje po
nad 175 programów studiów, w tym 20 programów magisterskich  
i 7 programów doktoranckich. Na uczelnię składają się: Wydział Eko
nomii i Nauk Społecznych, Wydział Sztuk Pięknych, Wydział Zdro
wia i Nauk Sportowych, Wydział Nauk Humanistycznych i Edukacji 
oraz Wydział Inżynierii i Nauki. Cechą charakterystyczną studiów  
w departamencie muzyki klasycznej jest regularne zapraszanie pro
fesorów wizytujących, umożliwianie studentom wyjazdów zagranicz
nych, udział w licznych projektach międzynarodowych oraz możli
wość odbycia praktyk w filharmonii w kristiansand lub Stavanger.
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Fot.  J. Gliszczynski

Wyjazdy do Norwegii 
oprócz nieocenionej 
wartości naukowej, 

edukacyjnej 
i artystycznej, zawsze 
są dla mnie z radością 

wyczekiwanym 
momentem oderwania 

się od codzienności.

Fot. Rune Eilertsen (CC BY-NC 2.0)



EDvaRD MunCH 
„POWRóCI” DO 
WROCŁaWIa

Rok 150-lecia urodzin artysty był najważniejszym 
wydarzeniem w dziejach Muzeum Muncha  Nigdy 
wcześniej nie zorganizowano tu tak wielu imprez 
towarzyszących ekspozycji  Co oczywiste, podsta-
wowym celem wizyty przygotowawczej był udział 
w obchodach jubileuszu, przeprowadzenie roz-
mów, wywiadów, obejrzenie wystaw Edvard Munch 
(1863-1944), prezentowanych w Nasjonalmuseet 
oraz Munchmuseet, a także obserwacja reakcji od-
biorców na zaproponowane przez muzeum i mia-
sto Oslo działania  

– Złożoność motywów, treści, form dzieł Muncha, 
a także wielość jego życiowych perypetii sprawia, 
iż mimo ogromnej ilości powstałych już opraco-
wań wciąż niektóre obszary związane z jego do-
robkiem pozostają terra incognita – twierdzi dr 
Ptak-Gusin 

Bardzo istotne było zebranie materiałów potrzeb-
nych do zaprezentowania norweskich obchodów 
150-lecia urodzin Muncha w Polsce, a także uzu-
pełnienie wiedzy na temat aktualnie prowadzo-

W 2013 R., GDY ODBYŁa SIę WIZYTa 
PRZYGOTOWaWCZa DR annY PTak-
GuSIn Z WROCŁaWSkIEj SZkOŁY WYżSZEj 
RZEMIOSŁ aRTYSTYCZnYCH W MuZEuM 
EDvaRDa MunCHa W OSLO, W nORWEGII 
OBCHODZOnO uROCZYŚCIE juBILEuSZ 
150-LECIa uRODZIn MaLaRZa. W ROku 
2016 MunCH SYMBOLICZnIE WRóCI 
DO WROCŁaWIa, GDY MIaSTO BęDZIE 
EuROPEjSką STOLICą kuLTuRY. 

Pracownicy Muzeum Muncha z chęcią przekazywali swoją 
wiedzę i doświadczenie związane z działalnością tej instytucji.

dR ANNA PtAK-GuSIN, histo
ryk sztuki, jest wykładowcą  
w Szkole Wyższej rzemiosł 
Artystycznych i Wyższej Szkole 
Bankowej we Wrocławiu. Od 2010 
r. współpracuje z Muzeum Muncha  
i prowadzi badania naukowe  
o życiu i twórczości autora „krzy
ku”. Przygotowała kilka publi
kacji, wygłosiła wiele wykładów 
otwartych na jego temat. Ostatnio 
opracowała kilka projektów 
naukowych, edukacyjnych i arty
stycznych pod wspólnym tytułem 
Munch we Wrocławiu 1893-2016. 
Najważniejszym celem tego 
projektu jest przywrócenie postaci 
Muncha dziedzictwu kulturowemu 
Wrocławia, gdy miasto będzie Eu
ropejską Stolicą kultury (2016 r.).
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SZTuka

Anna Ptak-Gusin, Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycz-
nych i Zarządzania we Wrocławiu
FSS/2013/PV/W/0035

Wizyta realizowana w okresie:
19-25 maja 2013 r 

Dofinansowanie:
1750 Euro

Instytucja przyjmująca:
Munch Museum in Oslo

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



Munchmuseet (Muzeum Muncha) jest instytucją, 
w której zbiorach znajduje się największa kolekcja 
prac Edvarda Muncha. Muzeum zostało założone 
przez miasto Oslo w roku 1963 na podstawie testa
mentu artysty, w którym przekazał on cały swój do
robek z ostatniego domu w Ekely. W muzeum znaj
dują się pracownie konserwacji papieru i malarstwa. 
Placówka współpracuje z wieloma instytucjami na 
świecie, w których zbiorach przechowywane są dzie
ła Muncha, w obszarze badań naukowych i wysta
wiennictwa. 

nych badań i zgromadzonych w bibliotece muzeum 
publikacji  Możliwość zobaczenia kilku najważniej-
szych w historii Munchmuseet wystaw, w obliczu 
tak ogromnego dorobku, złożonego z kilkunastu ty-
sięcy dzieł sztuki, ułatwia wizualne uporządkowanie 
wiedzy o całej kolekcji 

Podczas wizyty przeprowadzono wstępne roz-
mowy na temat przyjazdu kuratora z Munchmu-
seet do Wrocławia, w celu przedstawienia wybra-
nych zagadnień z twórczości Edvarda Muncha  
Perspektywa przyjazdu pracownika muzeum 
do miejsca, gdzie ponad sto lat temu odbyła się 
wystawa norweskiego mistrza, przerodziła się 
w  projekt zorganizowania retrospektywnej eks-
pozycji jego dzieł 

– Najistotniejsze korzyści zawodowe osiągnięte pod-
czas wizyty to uzupełnienie dotychczasowej wiedzy 
i doświadczenia w zakresie badań nad wybranymi 
aspektami życia i twórczości Muncha – mówi uczest-
niczka  – Pobyt posłużył też do nawiązania nowych 
i  podtrzymania dotychczasowych kontaktów z pra-
cownikami muzeum, które będą pomocne w realizacji 
moich planów naukowych i edukacyjnych – dodaje.

Polscy uczniowie zwykle znają tylko jedno, sztan-
darowe dzieło Edvarda Muncha – słynny „Krzyk”   
A przecież norweski mistrz stworzył tysiące wybit-
nych prac  Dlatego z całą pewnością promocja dzie-
dzictwa kulturowego Norwegii, a w szczególności 
dorobku Edvarda Muncha w Polsce, to ważne i po-
trzebne przedsięwzięcie  

Dla historyka sztuki 
najważniejsza jest 
możliwość obejrzenia 
oryginalnych 
obiektów sztuki.
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Fot. Kai Rune Storhagen (CC BY-NC-ND 2.0) 



Poza schematem edukacji

Wartość dodana Wizyt 
Przygotowawczych
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– Podczas kilkudniowej wizyty przygotowawczej 
można spotkać wiele osób, nawiązać nowe kon-
takty, zebrać sporo materiałów, zobaczyć kilka 
wystaw, a do tego powrócić do ulubionych zakąt-
ków miasta Oslo – mówi Anna Ptak-Gusin (str  
56) – Z pewnością potrzebna jest bardzo dobra 
organizacja czasu i skupienie energii na różnych 
działaniach. 
– Wizyta przygotowawcza daje ogromne możliwości, 
przede wszystkim zapoznania się z życiem akade-
mickim uczelni norweskiej – podkreśla Małgorzata 
Szews (str  26)  – Można w jej trakcie zaobserwować 
standardy funkcjonujące na uczelni goszczącej, życie 
studenckie, architekturę budynków akademickich, 

która w Norwegii w specyficzny sposób łączy tradycję 
z nowoczesnością. 
– Oczywiście, wizyta miała też wymiar dodany, po-
zwalający na poznanie lokalnego kontekstu, przy-
datnego – jak sądzę – w późniejszej pracy nad pro-
jektem – ocenia Agata Bachórz (str  10)  – Były na 
przykład nieformalne kontakty z przedstawicielami 
polskiej mniejszości w Reykjaviku, zwiedzanie miasta 
i okolic czy udział w wykładach w Bibliotece Miejskiej.
– Wizyta przygotowawcza dała mi okazję do prze-
życia wielu niezapomnianych wrażeń związanych 
z przepiękną przyrodą Norwegii i przemiłymi, otwar-
tymi i bardzo gościnnymi mieszkańcami tego kraju – 
dodaje Marzena Głazunow (str  42) 

CO SIę PanI/Panu uDaŁO?

Pięć dni to niewiele czasu, dlatego warto  
go maksymalnie wykorzystać. 

Fot. NTNU SVT/Lena Knutli (CC BY-NC-ND 2.0)

WIZYTY PRZYGOTOWaWCZE SŁużą PRZEDE WSZYSTkIM naWIąZanIu 
WSPóŁPRaCY naukOWEj, aLE każDa Z nICH POSZERZa TakżE HORYZOnTY, 

POZWaLa OTWORZYć SIę na nOWą kuLTuRę, POZnać LuDZI, ZWYCZajE, 
ZaCHWYCIć SIę PRZYRODą, aRCHITEkTuRą, a naWET – kuCHnIą. I OWa 
WaRTOŚć DODana jEST PRZEZ uCZESTnIkóW WIZYT WYSOkO CEnIOna. 
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LuDZIE I OBYCZajE

O sukcesie (lub niepowodzeniu) wizyty decydują 
przede wszystkim ludzie. Jacy są Norwegowie 
i Islandczycy? 

– Norwegia to bardzo ładny, bogaty, ale skromny 
kraj – zauważa Joanna Domagała-Kulawik (str  28)  
– Ludzie są życzliwi, bezpośredni, ich osobista kultura 
budzi respekt. 
Maciej Woźny (str  34) stwierdza: Podczas wizyty 
pozytywnie zaskoczyła mnie ogromna życzliwość 
i otwartość ze strony pracowników Uniwersytetu 
w Nordland oraz pozostałych Norwegów.
– Dla mnie zaskoczeniem była mała otwartość i eks-
presywność Islandczyków – opowiada Dominika 
Polkowska (str  22)  – Zdumiała mnie też absolutna 
równość wszystkich, m.in. pełna równość płci. 
Na ten sam aspekt zwróciła uwagę Hanna Trębacz 
(str  30): – Podczas wizyty została omówiona strategia 
gender equality (równości płci) w Islandii. Uniwersytet 
w Islandii opracował program równości płci w dostę-

pie do nauki i rynku pracy oraz rozpowszechniania do-
brych praktyk w tym zakresie, w tym również wyrów-
nywanie szans i projektów skierowanych do kobiet.
 – Dla mnie nowością był niski stopień sformalizo-
wania stylu pracy i relacji między pracownikami 
Uniwersytetu Islandzkiego – mówi Agata Bachórz  
– Nie było problemów z wizytą np  u rektora Uni-
wersytetu w Akureyri – dodaje Dominika Polkow-
ska  – Dystans między pracownikami, bez względu 
na stanowisko, jest bardzo mały, struktura – w prze-
ciwieństwie do Polski – raczej płaska.
– Trondheim i jego akademickie środowisko to wspa-
niałe miejsce do pracy i do życia – twierdzi Magda-
lena Łazarewicz (str  48)  – Pozwala na zachowanie 
dobrego work-life balance przy wysokiej wydajności 
i satysfakcji z wykonywanych zadań zawodowych.

Fot. Michał Burmajster
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– Nie da się w kilku zdaniach opisać Islandii – twierdzi 
Dominika Polkowska  – To kraj kontrastów. Akureyri 
jest miastem na końcu świata. Słońce tam w maju nie 
zachodzi, ale jednocześnie temperatura nie przekra-
cza 5 stopni. Zamiast trawy i drzew, wszędzie można 
znaleźć lawę. Największą atrakcją okolicy są piękne, 
naturalne wodospady, a swoistą wisienką na torcie 
jest kąpiel w gorących, naturalnych źródłach.
– Niewątpliwie największą atrakcją była możliwość 
zwiedzania Bergen z jego tradycyjnym targiem ryb-
nym i niesamowitą starówką oraz zapierającymi dech 
w piersiach widokami ze wzgórza Floyen – opowiada 
Marzena Głazunow  – Na wyspie Fedje duże wrażenie 
robiła bliskość przyrody, jelenie i sarny podchodzące 
pod domy, różnorodność ptaków i krajobraz pełen 
mniejszych i większych wysepek oraz wszechobecność 
wody.
– Wyjazd zagraniczny nie był dla mnie nowością 
– mówi Maria Aleksandrovich (str  38)  – Dzię-
ki stypendiom naukowym i grantom zwiedziłam 
świat, pogłębiłam swoją wiedzę naukową, pozna-
łam wybitnych naukowców oraz nawiązałam nowe 
kontakty przyjacielskie na całe życie. Nigdy nie my-
ślałam, że wyjazd do Norwegii, i do tego jeszcze do 
jednego z najbardziej oddalonych na północ miast, 

zrobi na mnie tak niesamowite wrażenie. Alta, naj-
większe miasto w regionie Finnmark, jest północną 
Saharą. A  dzieje się tak dlatego, że średnia roczna 
opadów wynosi tam 400 milimetrów, czyli mniej niż 
na Saharze! Klimat jest suchy ze słonecznym latem 
i  długą, śnieżną zimą. Słońce nie zachodzi tu mię-
dzy 16 maja a 26 lipca oraz nie wschodzi między 24 
listopada a 18 stycznia. 
– Wiosna w roku mojej wizyty przygotowawczej była 
wyjątkowo łaskawa dla mieszkańców Bergen oraz ca-
łej Norwegii – wspomina Wojciech Nowiak (str  18)  
– Nie padał deszcz i było stosunkowo ciepło, co było 
dużym prezentem od natury dla samych Norwegów 
i  wszystkich przybyszów z zagranicy. Stworzyło to 
możliwość wspólnej wyprawy na wzniesienie noszące 
nazwę Fl.
Inaczej było w przypadku wizyty Rafała Smoczyń-
skiego (str  24), który stwierdza: Z racji tego, że opady 
deszczu w Bergen są dość intensywne, aura sprzyjała 
pracy w bibliotece uniwersyteckiej, która jest znakomi-
cie wyposażona.
– Islandia frapuje mnie od wielu lat – przyznaje Lidia 
Pokrzycka (str  20)  – Jest piękna, dla Polaków wręcz 
egzotyczna. Dodatkowo, akurat w trakcie mojego po-
bytu, na wyspie wybuchł wulkan.

na WYSPIE, W GóRaCH, naD MORZEM, POD WuLkanEM

Zorza polarna, wybuch wulkanu, wodospady, widok słońca o północy 
– to coś, co pozostaje w pamięci po wizycie przygotowawczej.

Fot. Tomasz Krakowiak
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– Islandia to bardzo ciekawy kraj – stwierdza prof  
Aleksander Sładkowski (str  36)  – Niestety, nie uda-
ło mi się zwiedzić nic poza Reykjavikiem – brak cza-
su. Ale niewykluczone, że taka możliwość pojawi się 
w przyszłości.
– Wizyta przygotowawcza zainspirowała mnie do 
nauczenia się języka norweskiego – mówi Maria 
Aleksandrovich   
– Zawsze szukam okazji do podróży na Islandię czy do 
Norwegii, ponieważ dzięki tak długotrwałej i owocnej 
współpracy czuję się bardzo związana z tymi społecz-
nościami i kulturami – podkreśla Ewa Murawska (str  
54)  – Oba te państwa wywodzą się z jednego kręgu 
historycznego, natomiast ich kultura jest już różna. 
Zawsze kiedy jestem w Norwegii i Islandii, zaskakuje 
mnie dynamika rozwoju edukacji kulturalnej w tych 

państwach, czego przykładem jest choćby impo-
nująca infrastruktura obiektów kultury (designerski 
gmach opery w Oslo, przemyślana i wtapiająca się 
w nadmorski krajobraz bryła sal koncertowych Hilden 
w Kristiansand czy architektoniczna oraz akustyczna 
perełka Północy i w ogóle Europy – budynek Harpy 
w  Reykjaviku). Co wydaje się oczywiste – tak impo-
nujące budynki nie mogły powstać, gdyby nie było 
popytu na kulturę. Wyjazdy do Norwegii i Islandii, 
oprócz nieocenionej wartości naukowej, edukacyjnej 
i artystycznej, zawsze są dla mnie z radością wycze-
kiwanym momentem oderwania się od codzienności 
do przyrody (z jednej strony ascetycznej, z drugiej – 
majestatycznej), świeżego powietrza, spokoju życia 
i  w  zasadzie zawsze nachodzi mnie krótka, ulotna 
myśl: kiedyś zamieszkam tam na dłużej.

MaM naDZIEję, żE Tu WRóCę

Wizyta przygotowawcza może zapoczątkować nową 
życiową pasję lub zainspirować do tworzenia planów 
na przyszłość, także tę bardzo odległą. 

Fot. Ethan Trewhitt (CC BY-NC-ND 2.0)

Wizyty Przygotowawcze FSS. kompendium projektów



Travel broadens the mind  Thanks to the Scholarship and Training Fund (STF) and its Preparatory Visits 
measure, this adage has taken on a new meaning  A mobility lasting a few days, which is filled with meet-
ings, presentations and discussions, very often serves as an impulse for establishing mutually beneficial 
cooperation by educational institutions from countries participating in the programme  These visits, how-
ever, have also a personal dimension; they open up mobility participants to the world, boost their pro-
fessional ambitions, incentivise them to raise qualifications, learn languages and travel  Preparatory Visits 
change the lives of individuals and institutions alike  In this publication, we are showing these changes 

PREPaRaTORY vISITS 
— SCHOLaRSHIP 
anD TRaInInG FunD 
PROjECTS

English version of 
the publication is 

available online
at www fss org pl/

en/publications



Tytuł: Wizyty Przygotowawcze Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego  Kompendium projektów 
Redaktor prowadzący: Weronika Skaczkowska 
Redakcja i koncepcja: Anna Wdowińska
Konsultacja merytoryczna: Katarzyna Aleksandrowicz, Sylwia Iżyniec
Korekta: Agnieszka Pawłowiec, dr Agnieszka Karolczuk
Zdjęcia: Poza fotografiami, których autorzy zostali wskazani, zdjęcia pochodzą z archiwów opisywanych 
beneficjentów  Wyjątek stanowią zdjęcia na str  15 (dół), 17 (góra) oraz 41, pochodzące z banku zdjęć Fotolia 
Zdjęcie wykorzystane na okładce autorstwa Michała Burmajstera pt  „Andalsens – Norwegia” 
Opracowanie graficzne i skład: Justyna Marciniak
Druk: Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski w Warszawie

Wydawca:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul  Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel : 22 46 31 000
e-mail: kontakt@frse org pl
www frse org pl | www fss org pl
ISBN: 978-83-64032-78-3

Publikacja bezpłatna

Publikacja dofinansowana ze środków funduszy norweskich i EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.






